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A NEB OBECNÍ NOVINY DO KAŽDÉ RODINY

Volby prezidenta republiky
V pátek 11.1.2013 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 12.1.2013 od 8:00 hodin do 14:00
hodin proběhne I. kolo volby prezidenta republiky.
Každý volič má možnost si vybrat z devíti kandidátů. Myslím si, že si snad každý volič dokáže vybrat
toho svého kandidáta. Chtěl bych vyzvat všechny voliče v obci, aby přišli ve výše uvedených hodinách
podpořit svého kandidáta na prezidenta republiky vhozením hlasovacího lístku do volební urny ve
volební místnosti, v knihovně v budově OÚ Dunajovice.
V případě nemoci, může volič požádat okrskovou volební komisi o volbu do přenosné volební urny.
Svůj požadavek by měl volič sdělit okrskové volební komisi v den voleb na telefonním čísle
384 722 615. Členové okrskové volební komise by jej měli navštívit v jeho domácnosti s přenosnou
volební urnou.
Provozování vodovodu Obcí Dunajovice
Zastupitelstvo Obce Dunajovice na svém zasedání dne 14. 6. 2012 schválilo podání výpovědi ze
Smlouvy o nájmu vodovodu Dunajovice v majetku Obce Dunajovice, která byla uzavřena dne 5. 1.
2001 mezi Obcí Dunajovice a společností Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s. České Budějovice,
právního předchůdce společnosti ČEVAK, a. s. Tato výpověď byla předána zástupci společnosti
ČEVAK, a. s. dne 20. 6. 2012. Dle Smlouvy o nájmu vodovodu je výpovědní lhůta 6 měsíců, Smlouva
o nájmu veřejného vodovodu dle výpovědi měla být ukončena 31. 12. 2012. V průběhu této výpovědní
lhůty proběhla mezi Obcí Dunajovice a společností ČEVAK, a. s. korespondence, ve které společnost
ČEVAK, a. s. nechtěla přistoupit na výpověď danou Obcí Dunajovice a zároveň Obec Dunajovice na
základě usnesení zastupitelstva obce trvá na dané výpovědi.
Po zasedání zastupitelstva obce dne 13. 12. 2012 starosta obce spolu s místostarostou obce zvýšili
tlak na společnost ČEVAK, a. s., současného provozovatele vodovodu, navštívili právníka, vodoprávní
úřad Krajského úřadu Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví.
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, jako vodoprávní
úřad vydává povolení k provozování vodovodů a kanalizací. Obec Dunajovice má vydané povolení
k provozování kanalizace v obci, povolení k provozování vrtu na pozemku parc. č. 1050/14 v k. ú.
Přeseka a přívodního řadu do vodárny a povolení k provozování zařízení pro úpravu vody (budovy
vodárny). Pro rozvodné řady po obci bylo vydáno v roce 2003 povolení k provozování společnosti
VaK, a. s. Jižní Čechy na základě Smlouvy o nájmu veřejného vodovodu Dunajovice.
Po konzultacích s právníkem a vodoprávním úřadem Krajského úřadu přistoupila společnost
ČEVAK, a. s. na výpověď danou Obcí Dunajovice. Vzhledem k datu ukončení smlouvy 31. 12. 2012
bylo telefonicky mezi starostou obce a zástupcem společnosti ČEVAK, a. s., Mgr. R. Vodičkou,
dohodnuto, že předání veškeré dokumentace k vodovodu, odběratelských smluv, evidence vodoměrů,
provozní a majetkové dokumentace proběhne k 31. 1. 2013. Na základě této ústní dohody bylo
navrženo sepsání Dohody o ukončení smlouvy o nájmu veřejného vodovodu Dunajovice.
Vodoprávnímu úřadu Krajského úřadu Jihočeského kraje byla Obcí Dunajovice podána žádost o
rozšíření vydaného povolení k provozování o rozvodné vodovodní řady v Obci Dunajovice. Bylo
dohodnuto, že společnost ČEVAK, a. s. odevzdá povolení k provozování rozvodných vodovodních
řadů vodoprávnímu úřadu k 31. 1. 2013.
Dne 7.1.2013 bylo zahájeno řízení o odejmutí povolení k provozování rozvodných vodovodních řadů
společnosti ČEVAK a.s. a zároveň bylo zahájeno řízení o rozšíření povolení k provozování rozvodných

vodovodních řadů pro Obec Dunajovice, které bude vydáno od 1. 2. 2013 pro Obec Dunajovice. A tím
si bude Obec Dunajovice provozovat celý svůj vodohospodářský majetek na vlastní účet.
Obec Dunajovice pořídila v letech 2000 – 2001 vodovodní řady – rozvody po obci včetně přípojek
do domů odběratelů za cca 2 700 000 Kč, z toho cca 1 000 000 Kč přispělo dotací Ministerstvo
zemědělství.
V roce 2011 pořídila obec budovu vodárny včetně vybavení za 153 000 Kč a zároveň směnila
pozemky pod a okolo budovy vodárny. Obec Dunajovice směnila s Městem Třeboň, městskou částí
Přeseka, pozemek v k. ú. Přeseka, na kterém je vrtaná studna.
V roce 2012 koupila Obec Dunajovice vrt, přívodní řad od vrtu k vodárně v délce 1400 m a kabel
vedení elektřiny NN v délce 1400 m od vodárny k vrtu za cenu 240 000 Kč. Tato hodnota byla
uhrazena převodem 7 ha zemědělských pozemků (orná půda, trvalý travní porost). Dále Obec
Dunajovice provedla opravu vrtu (výměna pažnice, výměna čerpadla, výměna výtlačného řadu z vrtu,
výměna elektroinstalace vrtu) a vybudovala novou přípojku elektřiny k vodárně (dosud napojeno na
rozvod teletníku Dunajovice) v hodnotě 330 000 Kč bez DPH.
Vzhledem k již vynaloženým finančním prostředkům a vzhledem k nutnosti dalších oprav v úpravně
vody (budově vodárny) se rozhodlo zastupitelstvo obce, že bude celý vodovod Dunajovice provozovat
Obec Dunajovice ve vlastní režii, do současné ceny vody by měly být zakalkulovány též oprávky
(odpisy) z majetku, které dosud v ceně vody nebyly kalkulovány. Tím by se měly navracet vynaložené
finanční prostředky zpět do obecního rozpočtu a tím i vznikat rezervy na budoucí opravy a rozšiřování
vodovodu. Z předběžné kalkulace nákladů na provoz vodovodu vyplývá předpoklad, že cena pitné vody
nebude zvyšována, měla by zůstat maximálně na ceně vody pro rok 2012, tj. 29,72 Kč + 15 % DPH /
m3 + 283 Kč + 15 % DPH / rok – pevná složka vodného (vodoměr). Cena pitné vody bude schvalována
na zasedání zastupitelstva v lednu 2013.
Společnost ČEVAK, a. s. začala vyrozumívat všechny odběratele pitné vody v obci, že dnem
1.2.2013 přestává být provozovatelem vodovodu Dunajovice a že budou prováděny odečty vodoměrů
va dnech 28. ledna a 29. ledna 2013. Bylo též oznámeno ukončení plateb záloh za odběr pitné vody pro
ČEVAK a.s..
Po 1. únoru 2013, po předání odběratelských smluv, bude Obec Dunajovice zasílat všem
odběratelům nové odběratelské smlouvy, stanovení výše záloh platby na účet obce a další.
Masopust
V sobotu dne 9.2.2013 se bude konat tradiční masopustní rej masek. K poslechu a tanci nejen
maskám bude, již tradičně, hrát trio Plza Band. Masopustní průvod bude zahájen v 8:30 hod před
místním hostincem. Po ukončení průvodu v odpoledních hodinách se bude pokračovat v sále místního
hostince až do večerních - nočních hodin.
Hasičský ples
V sobotu 23.2.2013 od 19:00 hodin se bude konat v sále místního hostince HASIČSKÝ PLES. Za
přispění Obce Dunajovice pořádá Sbor dobrovolných hasičů Dunajovice. Vstupné obvyklé, těšte se na
tombolu. K poslechu a hlavně k tanci bude hrát kapela Krystal. SDH Dunajovice a Obec Dunajovice
přejí dobrou zábavu.
Poplatek za komunální odpad
Již od 2.1.2012 je vybírán poplatek za komunální odpad pro rok 2013. Usnesením zastupitelstva obce
byla dne 13.12.2012 schválena Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad 1/2012, a tím
i snížení poplatku pro rok 2013 na 500,- Kč za poplatníka (občan, trvale žijící osoba bez trvalého
pobytu, chalupář). Poplatek, dle vyhlášky, musí být uhrazen do 31.3.2013. Úhrada poplatku je možná
v hotovosti do poklady Obce Dunajovice v kanceláři OÚ Dunajovice, nebo bezhotovostně na účet
obce vedený u W. Sparkasse v. 1842, CZ pobočky Jindřichův Hradec, číslo účtu 2200004371/7940.
Poplatek, při bezhotovostní platbě, musí být připsán na účet obce nejpozději 31.3.2013. Po zaplacení
poplatku bude vydána „známka“ na rok 2013, markantně se liší od známek pro rok 2012. Od
1.4.2013 budou svozovou firmou opět kontrolovány vylepené známky na popelnicích. Popelnice
bez známky nebudou vyváženy.
František Uhlíř

