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A NEB OBECNÍ NOVINY DO KAŽDÉ RODINY

Oprava vrtu nouzové dodávky pitné vody
V období od pondělí 19. listopadu do pátku 23. listopadu 2012 bude probíhat oprava vrtu, jediného
zdroje pitné vody pro vodovod Dunajovice. Oprava bude spočívat ve výměně čerpadla ve vrtu, výměna
elektro instalace vrtu a vsunutí nové plastové pažnice do vrtu a utěsnění zhlaví vrtu proti vniku
povrchové vody do zhlaví. Předpokládaná doba opravy je minimálně 4 dny. Obec Dunajovice, jako
provozovatel vrtu, má zajištěnu dodávku pitné vody cisternami do akumulační nádrže v budově
vodárny, odkud je voda čerpána do rozvodných vodovodních řadů. Toto nouzové řešení dodávky pitné
vody bylo zvoleno jako nejsnazší řešení výpadku zdroje vody pro občany. Denní průměrná spotřeba
vody v obci je cca 13 m3. Cisterna, kterou bude voda dovážena má objem 11 m3 , tzn. že při dodávce
jedné cisterny každých cca 20 hodin lze uspokojit odběratele bez výkyvu v dodávce vody.
Starosta obce žádá všechny odběratele vody v obci, aby dle svých možností po dobu opravy vrtu
omezili odběr vody z vodovodních řadů, či se napojili na své zdroje – studny.
Zahájení opravy vrtu bude vyhlášeno místním rozhlasem. Oprava vrtu a výměna čerpadla je nezbytná
pro další bezproblémový provoz vodovodu Dunajovice.
Výstava betlémů a předvánoční koncert v kapli Zvěstování Panny Marie v obci Dunajovice
Od soboty 1. prosince 2012 do neděle 6. ledna 2013 budou v kapli Zvěstování Panny Marie v naší
obci vystaveny betlémy. Obec bude mít tyto betlémy zapůjčené od spolku „Příbramští betlémáři“.
Začátek výstavy betlémů bude spojen s předvánočním koncertem dechového kvinteta „Brass kvintet
Vimperk“. Přednesené skladby budou především z období renesance, baroka, klasicismu a také od
autorů J. S. Bach, G. P. Händel a W. A. Mozart.
Začátek koncertu bude v sobotu
1. 12. 2012 v 16 hod. Koncertem
bude zahájena výstava betlémů.
Kaple bude otevřena od 15:30
hod. Vstupné dobrovolné.
Otevírací doba výstavy betlémů
počínaje nedělí 2. prosince:
ST: 13 – 16 hod.
SO: 13 – 16 hod.
NE: 13 – 16 hod.
Na sobotu 15. prosince 2012 je
v kapli Zvěstování Panny Marie
plánována předvánoční Mše svatá
a vystoupení dětského pěveckého
souboru „Javoráček“.

Cena vody, poplatek za komunální odpad
Dne 13. prosince 2012 bude zasedání zastupitelstva obce, na kterém se bude schvalovat cena vody
(vodné) pro rok 2013. Dle předložené kalkulace ceny vodného na rok 2013 společnostní ČEVAK, a. s.
se předpokládá stejná cena vodného jako v roce 2012, tj. 30,82 Kč / m3 + DPH, pevná složka ceny
vodného by též neměla změnit, měla by činit jako v roce 2012: 283 Kč / vodoměr bez DPH. V roce
2012 DPH na vodné je 14 %. Záleží na schválení zákona o DPH Parlamentem ČR, ve kterém je
navrhnuto zvýšení DPH na 15 %. Nebude-li tento zákon schválen bude platit již dříve schválená novela
zákona o DPH ve výši 17,5 %.
Vzhledem ke změně svozové firmy se od 1. července 2012 snížily fakturované částky za svoz
komunálního odpadu. Dne 13. prosince 2012 bude zastupitelstvo obce schvalovat též výši poplatku
(daně) za svoz komunálního odpadu. Starosta obce bude navrhovat snížení poplatku za komunální
odpad ze současných 600 Kč na poplatníka, na 520 – 500 Kč na poplatníka. Výše poplatku bude
vyplývat z kalkulace předpokládaných nákladů na svoz komunálního odpadu v roce 2013.
Platby za svoz odpadu podobného komunálnímu pro firmy a živnostníky v obci se již nebude platit
Obci Dunajovice. Každá firma či živnostník je povinen si uzavřít smlouvu o likvidaci odpadu s firmou
Marius Pedersen, které též bude hradit platby za svoz. I u těchto plateb se předpokládá snížení platby za
celoroční svoz na 750 Kč vč. DPH / rok 2013. Živnostníci – ubytovací služby vzhledem k zvýšení
odpadu během letní sezóny a z důvodu „neprovozování“ ubytovacích služeb celoročně budou mít
snížené platby ve výši 500 Kč vč. DPH za měsíce duben – říjen 2013. Mimo tyto měsíce jim nebude
odpad z jejich provozoven svážen. Odpadové nádoby občanů, podnikatelů – celoročně a ubytovacích
služeb – duben až říjen, budou odlišeny barevnými nálepkami.
Vánoční kapr
Tradiční rozdávání vánočního kapra obce Dunajovice proběhne v pátek dne 21. prosince 2012 od 14
hod. do 17 hod. Kapři budou rozdáváni tradičně ve dvoře bývalé obecní školy.

Zastupitelstvo obce Dunajovice přeje všem občanům a majitelům nemovitostí v obci
pohodové prožití vánočních svátků, stálé zdraví a spokojenost a do roku 2013 mnoho
osobních i pracovních úspěchů.
František Uhlíř

