Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 29. 4. 2013
od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 4/2013
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
F. Uhlíř
Ing. P. Pumpr
P. Holický
M. Čada
J. Melmerová
V. Palus
J. Víta - omluven pozdní příchod 19:30 hod.
Omluveni:
Hosté:
1)Zahájení zasedání
Zasedání zahájeno v 19:00 hod. starostou obce F. Uhlířem (dále jako „předsedající“). Předsedající
schůze konstatoval, že zasedaní bylo řádně svoláno dne 22. dubna 2013. Informace podle § 93 odst. 1
zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Dunajovice zveřejněna v souladu se zákonem
po dobu nejméně 7 dní, a to od 22.dubna 2013 od 17:00 hod. do ukončení zasedání zastupitelstva
obce. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a to od 22. dubna 2013 od 17:10 hod
do 30. 4. 2013.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst.
3 zákona o obcích).
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl zapisovatelem:
M. Čadu
Předsedající navrhl ověřovateli zápisu:
Ing. P. Pumpra a V. Paluse
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/4/2013:
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem M. Čadu a ověřovateli zápisu Ing. P. Pumpra a
V. Paluse.
HLASOVÁNO 6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 1/4/2013 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Dodatek ke Smlouvě o úvěru č.2012-0201 – 2C u ČMZRB
4) Dodatek ke Smlouvě o dílo na stavbu „Kanalizace a ČOV Dunajovice“ – změna běžných účtů
5) Výstavba kanalizace Za Humny, Přesecká – Smlouva o budoucí smlouvě na věcné břemeno
6) Vyúčtování dotace na stavbu „Vybudování oddílné kanalizace a prodloužení vodovodu západní
část k.ú. Dunajovice“
7) Smlouva - Dohoda o vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku č. CCB-V-5/2013
8) Rozpočtové opatření č. 3/2013
9) Rekultivace lesního pozemku 150/5 v k. ú. Dunajovice
10) Výsadba v lesích obce, LHP pro lesy v majetku obce
11) Plat starosty
12) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
13) Závěr
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Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení č. 2/4/2013:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/4/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Dodatek ke Smlouvě o úvěru č. 2012-0201 – 2C u ČMZRB
Dne 17. 4. 2013 se změnily podpisové vzory u běžného účtu č. 2001058406/4300 vedeného u
ČMZRB, a. s. pobočka Praha. Příkazy k úhradě, výběry z účtu a další nakládání s účtem má starosta
obce s razítkem obce, nebo místostarosta s razítkem obce, každý zvlášť.
Při návštěvě ČMZRB v Praze starosta obce předal obchodnímu oddělení kopii Rozhodnutí o
poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí (dotace EU) a kopii Smlouvy č. 09047881 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí na stavbu Kanalizace a ČOV Dunajovice. Zároveň předal potvrzení o zrušení příslibu úvěru
u W. Sparkasse v. 1842. Předložením těchto dokumentů bylo podmíněno čerpání úvěru u ČMZRB dle
Smlouvy o úvěru č. 2012-0201-2C.
Článek III. Čerpání úvěru, odst. 4, písmeno a), Čerpání úvěru je podmíněno předložením dokladů o
přidělení dotací minimálně ve výši Kč 12 788 000,-. Obec Dunajovice dle Rozhodnutí o poskytnutí
dotace Ministerstva životního prostředí a Smlouvy č. 09047881 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na stavbu Kanalizace a
ČOV Dunajovice získala dotaci pouze ve výši 10 994 851,05 Kč. V roce 2012 při podání žádosti o
úvěr z ČMZRB nebyla obec plátce DPH, při podpisu smlouvy o úvěru dne 4. 9. 2012 taktéž nebyla
obce Dunajovice plátcem DPH. Platba DPH u faktur souvisejících se stavbou Kanalizace a ČOV
Dunajovice byla pro neplátce DPH uznatelný způsobilý výdaj projektu. Obec Dunajovice se dnem 1.
10. 2012 stala plátcem DPH, DPH související se stavbou Kanalizace a ČOV Dunajovice se tímto stává
nezpůsobilým výdajem projektu, na toto DPH nebude poskytována dotace. DPH související se
stavbou Kanalizace a ČOV Dunajovice spadá, podle Zákona o DPH, do přenesené daňové povinnosti.
Rozdíl mezi původně způsobilými výdaji projektu (v době kdy obec nebyla plátce DPH) a
uznatelnými výdaji projektu (obec je plátce DPH), je 1 793 149,- Kč. O tuto částku nesouhlasí
Smlouva o úvěru č. 2012-0201 – 2C ze dne 9. 4. 2012. Po konzultaci na obchodním oddělení ČMZRB
dne 17. 4. 2013 byl nucen starosta obce podat ČMZRB žádost o změnu Smlouvy o úvěru č. 20120201 – 2C ze dne 9. 4. 2012. Žádost o změnu smlouvy o úvěru předložena, přečtena.
Při telefonickém rozhovoru dne 26. 4. 2013 se zástupcem obchodního oddělení ČMZRB bylo ústně
sděleno, že dodatek smlouvy bude schválen. Za změnu smlouvy uhradí Obec Dunajovice poplatek ve
výši 2.000,- Kč, který bude na běžný účet u ČMZRB a.s. převeden z běžného účtu vedeného u W.
Sparkasse.
Návrh usnesení č. 3/4/2013:
Zastupitelstvo obce bylo informováno a bere na vědomí změnu Smlouvy o úvěru č. 2012-0201 – 2C
ze dne 9. 4. 2012, změnu Článku III. Čerpání úvěru, odst. 4, písmeno a) ve smyslu výše přidělené
dotace ve výši 10 994 851,05 Kč.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 3/4/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

4) Dodatek ke Smlouvě o dílo na stavbu „Kanalizace a ČOV Dunajovice“ – změna běžných účtů
Z důvodu nutnosti zřízení účtu u ČNB a vzhledem k platbám z úvěru – běžného účtu u ČMZRB je
nucena Obec Dunajovice sepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu Kanalizace a ČOV
Dunajovice s dodavatelem STRABAG, a. s. Faktury za dodanou stavbu budou částečně hrazeny
z běžného účtu u ČNB (na tento účet bude Obec Dunajovice dostávat dotaci) a částečně z běžného
účtu ČMZRB, na který budou převáděny finanční prostředky z úvěru u ČMZRB. Tyto oba běžné účty
jsou zaregistrovány v programu BENEFIL, ve kterém se provádí žádosti o platbu a je evidován a
vykonáván dohled včetně plateb na stavbu Kanalizace a ČOV Dunajovice.
Dodatkem č. 1 se mění čl. I. Smluvní strany, část odstavce I.1 Objednatel: bankovní spojení:
doplnění účtu u ČNB a účtu u ČMZRB. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají
v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na stavbu Kanalizace a ČOV Dunajovice předložen, přečten.
2

Návrh usnesení č. 4/4/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu Kanalizace a
ČOV Dunajovice s dodavatelem STRABAG, a. s., ve kterém se doplňuje v článku I. Smluvní strany,
část odstavce I.1 Objednatel: bankovní spojení: číslo běžného účtu u ČNB 94-1619251/0710 a číslo
běžného účtu u ČMZRB 2001058406/4300. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají
v platnosti.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 4/4/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

5) Výstavba kanalizace Za Humny, Přesecká – Smlouva o budoucí smlouvě na věcné břemeno
Usnesením č. 11/3/2013 ze dne 4. 4. 2013 schválilo zastupitelstvo Obce Dunajovice návrh Smlouvy
o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene pro uložení kanalizačního sběrače do pozemku parc.
č. 1619/3. Obec Dunajovice obdržela dne 17. 4. 2013 dopis od společnosti BIOTOP, s. r. o.,
spolumajitele pozemku parc. č. 1619/3. V dopise společnost BIOTOP, s. r. o. sděluje, že s
navrhovanou výší finanční náhrady zásadně nesouhlasí, neboť ji vzhledem k rozsahu zásahu do jejich
vlastnictví považují za neadekvátní.
Starosta obce po konzultacích s projektantem Ing. Mandou požádal Ing. J. Kačerovského, majitele
pozemku parc. č. 1623/3, o možnost vedení kanalizačního sběrače pozemkem 1623/3. Starosta obce
zaslal Ing. J. Kačerovskému návrh Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
s dopisem, ve kterém vysvětluje situaci obce a nutnost výstavby kanalizačního sběrače některými
z pozemků parc. č. 1623/3, 1622/3 nebo 1619/3.
Již v roce 2010 byl Ing. M. Mandovi zadán projekt do stavby Kanalizace a přeložení vodovodu
v jižní části obce (Za Humny) a do stavby Kanalizace v severovýchodní části obce (Přesecká silnice).
Při zadávání zpracování projektové dokumentace bylo mezi obcí Dunajovice a původními majiteli
pozemku 1619/3 dohodnuto, že kanalizační sběrač „B“ povede po jejich pozemku. Sousední pozemek
parc. č. 1622/3 byl „nedostupný“, jeho majitelé s obcí nekomunikovali a poslední možný pozemek
parc. č. 1623/3 byl v tu dobu převáděn na jiného majitele. Projekt „Kanalizace a vodovod Dunajovice“
navazuje na stavbu „Kanalizace a ČOV Dunajovice“, která právě probíhá, a propojení kanalizačního
sběrače „B“ do ČOV je možné právě pouze po výše jmenovaných pozemcích.
Ing. Jan Kačerovský souhlasí s návrhem Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene i
s jednorázovou platbou ve výši 500,- Kč za zřízení věcného břemene. Návrh Smlouvy o smlouvě
budoucí předložen, přečten.
Návrh usnesení č. 5/4/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje návrh Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene pro uložení kanalizačního sběrače „B“ do pozemku parc. č. 1623/3 na dobu neurčitou za
jednorázovou úhradu 500,- Kč. Věcné břemeno přechází i na budoucího nabyvatele pozemku.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 5/4/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

6) Vyúčtování dotace na stavbu „Vybudování oddílné kanalizace a prodloužení vodovodu západní
část k.ú. Dunajovice“
Starosta obce podepsal Protokol o předání dokončené stavby na stavbu „Oddílná kanalizace a
prodloužení vodovodu západní část k.ú. Dunajovice“. Starostou obce bude zpracováno vyúčtování
dotace na prodloužení vodovodu a dotace na splaškovou kanalizaci a předloženo poskytovateli dotace
Jihočeskému kraji.
Návrh usnesení č. 6/4/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice bere na vědomí předložené informace.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 6/4/2013 bylo schváleno.
3

0 x PROTI

7) Smlouva - Dohoda o vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku č. CCB-V-5/2013
Dne 11. 4. 2013 byla podepsána Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. CCB-V-5/2013 uzavřená mezi Úřadem práce České
republiky, krajskou pobočkou v Českých Budějovicích a Obcí Dunajovice na vytvoření jednoho
pracovního místa na dobu určitou od 15. 4. 2013 do 31. 3. 2014.
Dne 15. 4. 2013 byl přijat zaměstnanec obce v profesi uklízeč veřejných prostranství, práce v lese.
Příspěvek od úřadu práce obci Dunajovice je maximálně ve výši 15 000,- Kč, týká se vynaložených
prostředků na mzdu vč. pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel odvedl z vyměřovacího základu.
Pracovník byl v autoškole proškolen k odborné způsobilosti řidičů pro jízdu v obecním vozidle
Dacia, byl proškolen pro práci s křovinořezem a motorovou pilou. Zaměstnanci byly zakoupeny
ochranné pomůcky (pracovní oblečení, obuv, rukavice).
Lze požádat Úřad práce o rekvalifikaci zaměstnance přijatého na VPP na získání řidičské oprávnění
skupiny „T“. Podmínkou je, že se Obec Dunajovice zaváže, že tohoto pracovníka zaměstná i po
skončení pracovní smlouvy na dobu určitou, to je po 31.3.2014.
Návrh usnesení č. 7/4/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. CCB-V-5/2013 uzavřenou mezi Úřadem
práce České republiky, krajskou pobočkou v Českých Budějovicích a Obcí Dunajovice na vytvoření
jednoho pracovního místa na dobu určitou od 15. 4. 2013 do 31. 3. 2014.
Obec Dunajovice se zaváže k prodloužení pracovní smlouvy pracovníkovi po ukončení Dohody o
vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP až po skončení tříměsíční zkušební doby a podle výkonu
pracovníka. V kladném případě mu Úřad práce umožní rekvalifikaci na získání řidičského oprávnění
skupiny „T“.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 7/4/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

8) Rozpočtové opatření č.4/2013
Starosta obce a účetní obce předkládají rozpočtové opatření č.4 ze dne 29.4.2013.
Navýšení příjmů – příspěvek na VPP (zaměstnanec), vratka zálohových plateb za odběr podzemní
vody, finanční vyrovnání ČEVAK za rok 2012
Snížení příjmů – Převod EKO – KOM
Zvýšení výdajů – převod EKO – KOM, mzda, soc. pojištění a zdravotní pojištění zaměstnanec,
hudební produkce ples, Vítání léta, koncert Javoráček 2012, školení zaměstnance, ochranné pomůcky
zaměstnanec, oprava vodárna, prodloužení vodovodu doplatek, koupě pozemků.
RO č. 4/2013 ze dne 29. 4. 2013
Zvýšení příjmů
+ 169.486,00 Kč
Snížení příjmů
- 20.000,00 Kč
Zvýšení výdajů
- 211.576,00 Kč
Snížení výdajů
+
0,00 Kč
Celkem financování
- 62.090,00 Kč
Návrh usnesení č. 8/4/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje rozpočtové opatření č. 4 ze dne 29.4.2013, zvýšení příjmů
+ 169.486,00 ; Snížení příjmů - 20.000,00 ; Zvýšení výdajů - 211.576,00 ;
celkem financování - 62.090,00Kč (viz příloha)
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 8/4/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

9) Rekultivace lesního pozemku 150/5 v k. ú. Dunajovice
Dne 26. 4. 2013 bylo podáno Městskému úřadu v Třeboni Oznámení o záměru v území k vydání
územního souhlasu na projekt rekultivace části lesního pozemku parc.č.150/5 před jeho následným
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zalesněním. Pozemek je po mýtní těžbě v roce 2012, a je nutné ho upravit – vyrovnat nerovnosti po
dávné těžbě kamene. Obec obdržela souhlasná stanoviska od odboru Životního prostředí MěÚ Třeboň
a od správy CHKO Třeboňsko.
Návrh usnesení č. 9/4/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje podání Oznámení o záměru v území k vydání územního
souhlasu na projekt rekultivace lesního pozemku p.č. 150/5 MěÚ Třeboň.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 9/4/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

10) Výsadba v lesích obce, LHP pro lesy v majetku obce
Obec zakoupila sazenice dubu (3550), smrku (1700), borovice (8000), lípy (2250), buku (900) a olše
(250). Celková hodnota sadebního materiálu je 93.693,- Kč včetně 15% DPH.
Sadbu provedla zaměstnankyně obce a L. Šuta se svými zaměstnanci. L. Šutovi bylo uhrazeno za
výsadbu 65.055,- Kč.
Obec Dunajovice obdržela fakturu na 14.157,- Kč, což je 50% platby za Lesní hospodářský plán na
roky 2013 až 2022. LHP je v procesu schvalování orgány Jihočeského kraje, životního prostředí.
Po schválení bude zpracovatelem zaslána faktura na druhou polovinu úhrady. Obec poté bude moci
požádat o dotaci ve výši 300,- Kč/Ha lesa, to je cca 19.000,- Kč.
Návrh usnesení č. 10/4/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice bere na vědomí předložené informace.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 10/4/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

11) Plat starosty
Zastupitel P. Holický požádal v pátek 26.4.2013 o doplnění programu schůze o bod „změna
odměňování starosty obce“.
Starosta obce je již druhé volební období odměňován jako neuvolněný. V současné době je hrubá
měsíční odměna neuvolněného člena zastupitelstva – starosty 8 674,- Kč + příplatek podle počtu
obyvatel obce ve výši 3 * 1 239,- Kč, tj. 3 717,- Kč, celkem tedy činí měsíční odměna 12 391,- Kč
hrubého. Po odvodu daní a zdravotního pojištění činí odměna 9 793,- Kč čistého. Měsíční odměna
starosty, místostarosty a zastupitelů je dána Nařízením vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění.
Neuvolněným členům zastupitelstva, dle tohoto nařízení vlády, přiznává svým usnesením
zastupitelstvo obce odměnu až do výše schválené nařízením vlády, pro uvolněné členy zastupitelstva
vč. starosty a místostarosty je tato částka daná přímo nařízením vlády (nelze snížit ani zvýšit).
Uvolněnému starostovi v obcích v kategorii do 1 000 obyvatel poskytována odměna ve výši 26 054,Kč hrubého. I uvolněným členům zastupitelstva lze usnesením zastupitelstva přiznat příplatek dle
počtu obyvatel obce ve výši 1 239,- Kč na každých započatých sto obyvatel.
Na uvolněného starostu se vztahuje výplata nemocenských dávek, úhrada za dovolenou, z odměny
uvolněného starosty (zastupitele) se odvádí kromě zdravotního pojištění i sociální pojištění.
Pracovní doba – 40 hodin týdně, dle Pracovního řádu Obce Dunajovice. Toto se nevztahuje na
neuvolněného starostu.
Starosta obce předložil Přílohu č.1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., podle které jsou odměňování
starostové, místostarostové, zastupitelé, členové výborů atd., předložil tabulku, ve které jsou vyčísleny
náklady na odměnu uvolněného starosty a náklady na odměnu uvolněného starosty s příplatkem podle
počtu obyvatel obce (viz přílohy).
Rozběhla se diskuze :
- o výši odstupného po skončení volebního období (odstupné vyplývá z odměny, která je
vyplácena na konci volebního období a počtu roků ve funkci, max. 5-ti násobek odměny)
- starosta vstupoval do voleb s tím, že bude neuvolněný
- starostovi přibylo, proti začátku volebního období, práce, měl by být za to odměněn
- rozjely se projekty potřebné pro obec (ČOV, kanalizace, Vodovod Dunajovice)
- je před odchodem účetní, starostovi přibude zaučení nové účetní
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-

starosta shání dotace, hospodaření obce je dobré
z diskuze vyplynul též názor, že když bude starosta kandidovat v dalším volebním období, je
možné mu zvýšit odměnu
diskuze byla ukončena na návrh místostarosty s tím, že se zastupitelstvo k tomuto bodu vrátí
na dalším zasedání zastupitelstva

Nebyl podán žádný návrh usnesení
12) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Stavy účtů obce:
Sparkasse
1.699.981,97 Kč ke dni 26. 4. 2013
ČMZRB
1.431,20 Kč ke dni 31. 1. 2012
Čerpání úvěru
0,00 Kč
ČNB
15.578,49 Kč ke dni 15. 4. 2013
Pokladna
13.299,00 Kč ke dni 26. 4. 2013
Celkem
1.730.290,66 Kč
Příjem sdílených daní z RUD včetně daně z nemovitosti
Starosta obce po dohodě s místostarostou obce předal Finančnímu úřadu pro Jihočeský kraj,
územnímu pracovišti v Třeboni, informaci o zřízení účtu u ČNB. Zároveň byla předána žádost o
platbu – příjem sdílených daní z RUD včetně daně z nemovitosti na běžný účet u ČNB. Od května
roku 2013 bude provádět finanční úřad převody daní již na účet u ČNB. Běžný účet u WSPK banky,
pobočka Jindřichův Hradec, bude obcí využíván pro ekonomickou činnost – platby související
s lesem, vodovodem, kanalizací apod.
Dotace na zalesnění zemědělské půdy U Potoka
Starosta obce doplnil do Žádosti o dotaci na zalesnění zemědělské půdy U Potoka číslo běžného účtu
vedeného u České národní banky. Za zalesnění v roce 2012 bude Obci Dunajovice vyplacena dotace
ve výši 384.685,70 Kč.
Brigáda na úpravu lomu na Dunajovické hoře a poutního místa
Dne 8.5.2013 proběhne brigáda na úpravu lomu na Dunajovické hoře. Je nutné odstranit křoviny
v jižní části lomu, v mělčině, je nutné opravit cestu na Dunajovickou horu a upravit poutní místo před
poutí. Brigáda proběhne za účasti členů zastupitelstva obce, členů SDH Dunajovice a tímto jsou zváni
i občané obce.
13) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22:00 hod.
Zapsal:

M. Čada

Ověřovatelé zápisu: Ing. P. Pumpr

Starosta obce:

___________________________
___________________________

V. Palus

___________________________

František Uhlíř

___________________________

V Dunajovicích dne: 29. 4. 2013
Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 30. 4. 2013
Elektronicky zveřejněno dne: 30. 4. 2013
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