Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 13. 6. 2013
od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 5/2013
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
F. Uhlíř
Ing. P. Pumpr – příchod 19:15 hod.
P. Holický
M. Čada
J. Melmerová
V. Palus
J. Víta - příchod 19:50 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 13. června 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 6. června 2013 od 11:00 hod. do ukončení zasedání zastupitelstva
obce. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a to od 6. června 2013 od 11:10 hod
do 14. června 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:
J. Melmerovou
Předsedající navrhl ověřovateli zápisu:
P. Holického a V. Paluse
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/5/2013:
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Jitku Melmerovou a ověřovateli zápisu Petra
Holického a Václava Paluse.
HLASOVÁNO 5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 1/5/2013 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Dodatek ke Smlouvě o úvěru č.2012-0201–2C u ČMZRB
4) Schválení závěrečného účtu za rok 2012, schválení Hospodářského výsledku za rok 2012
5) Vyúčtování dotace z Grantového programu Jihočeského kraje na vybudování oddílné kanalizace
a prodloužení vodovodu
6) Závěrečné šetření k návrhu nového Lesního hospodářského plánu
7) Pozemky stará “Lišovská cesta“, projektová dokumentace na veřejné osvětlení, schválení dotace
na akci „Dostavba veřejného osvětlení a oprava místní komunikace – Lišovská cesta
8) Menhirové zářiče
9) Rozhodnutí o poskytnutí dotace na založení lesního porostu v rámci opatření Zalesňování
zemědělské půdy
10) Dobudování splaškové kanalizace z pozemku parc. č. 2222 k domu č. p. 99
11) Odkup dlažebních kostek
12) Rozpočtové opatření č. 5/2013
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13) Návštěvní řád, rybářský řád, rybářské povolenky, pro lokalitu Dunajovická hora
14) Zpráva o daňové kontrole – prověření příjmu dotací na VPP za roky 2010 a 2011
15) Plat starosty
16) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
17) Závěr
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení č. 2/5/2013:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO 6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/5/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Dodatek ke Smlouvě o úvěru č. 2012-0201–2C u ČMZRB
Dne 13. 5. 2013 obdržela obec Dodatek č. 1 Smlouvy o úvěru pro obce v programu zvýhodněných
regionálních úvěrů pro malé podnikatele a obce v Jihočeském kraji číslo 2012-0201-2C.
Dodatkem č. 1 Smlouvy o úvěru pro obce v programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé
podnikatele a obce v Jihočeském kraji číslo 2012-0201-2C se mění a doplňuje čl. III, odst. 4, písm. a),
nově tento odstavec zní:
„Čerpání o úvěru je podmíněno předložením:
- dokladů o přidělení dotací minimálně ve výši Kč 10 994 851,- souvisejících s projektem
- potvrzení úvěrující banky Waldviertler Sparkasse v. 1842, stvrzující ukončení evidovaného příslibu
úvěru ve výši Kč 1 500 000,-.“
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 uznatelnými 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 se Dodatkem č. 1
snižuje podmínka pro čerpání úvěru ze Smlouvy o úvěru č. 2012-0201 – 2C ze dne 9. 4. 2012.
Na základě projednání změny Smlouvy o úvěru č. 2012-0201 – 2C ze dne 9. 4. 2012
zastupitelstvem Obce Dunajovice dne 29. 4. 2013 a na základě usnesení č. 3/4/2013 starosta obce
podepsal dne 13. 5. 2013 ověřeným podpisem tři vyhotovení Dodatku č. 1 Smlouvy o úvěru pro obce
v programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele a obce v Jihočeském kraji číslo
2012-0201-2C a zaslal zpět ČMZRB, a. s. pobočka Praha.
Čerpání úvěru z ČMZRB, a. s. pobočka Praha – dne 29.5.2013 byl otevřen úvěr u ČMZRB, a. s.
pobočka Praha, platbou ve výši 10.000,- Kč za fakturu Duben II 2013 na povinnou reklamu stavby
ČOV společnosti STRABAG a.s.
Návrh usnesení č. 3/5/2013:
Zastupitelstvo obce schvaluje podpis Dodatku č. 1 Smlouvy o úvěru pro obce v programu
zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele a obce v Jihočeském kraji číslo 2012-02012C, kterým se mění a doplňuje čl. III, odst. 4, písm. a), nově tento odstavec zní:
„Čerpání o úvěru je podmíněno předložením:
- dokladů o přidělení dotací minimálně ve výši Kč 10 994 851,- souvisejících s projektem
- potvrzení úvěrující banky Waldviertler Sparkasse v. 1842, stvrzující ukončení evidovaného příslibu
úvěru ve výši Kč 1 500 000,-.“
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 3/5/2013 bylo schváleno.
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0 x PROTI

4) Schválení závěrečného účtu Obce Dunajovice za rok 2012, schválení Hospodářského výsledku za
rok 2012
Závěrečný účet za rok 2012 byl vyvěšen dne 27. 5. 2013 na úřední desce a elektronicky zveřejněn
dne 27. 5. 2013 na adrese www.obecdunajovice.cz. Z úřední desky byl sejmut dne 13. 6. 2013 před
jeho projednáváním, z elektronické úřední desky sejmut dne 14. 6. 2013.
Závěrečný účet Obce Dunajovice za rok 2012 obsahuje:
- Rozpočtové příjmy
4.025.893,49 Kč
3 listy
- Rozpočtové výdaje
4.533.326,01 Kč
7 listů
- Rozdíl
- 507.432,52 Kč
- Rozvaha Obce Dunajovice sestavená k 31.12.2010
Aktiva
27.398.568,53 Kč
3 listy
Pasiva
27.398.568,53 Kč
2 listy
- Výkaz zisku a ztráty
Náklady celkem
3.086.351,15 Kč
2 listy
Výnosy celkem
3.674.943,51 Kč
1 list
Rozdíl
+ 588.592,36 Kč
- Přílohy
21 listů
- Přehled úvěrů, půjček a finančních výpomocí přijatých Obcí Dunajovice od peněžních ústavů,
jiných fyzických a právnických osob v roce 2012
0,00 Kč
1 list
- Poskytnuté neinvestiční transfery Obci Dunajovice z rozpočtu Jihočeského kraje
0,00 Kč
1 list
- Poskytnuté investiční transfery Obci Dunajovice z rozpočtu Jihočeského kraje
GP Podpora výstavby a obnovy VHI – splašková kanalizace 280.000,00 Kč
3 listy
GP Podpora výstavby a obnovy VHI – prodloužení vodovodu 98.000,00 Kč
3 listy
Převystrojení vrtu a přípojka elektřiny NN pro vodárnu
150.000,00 Kč
4 listy
Celkem
528.000,00 Kč
1 list
- Poskytnuté neinvestiční půjčky a návratné finanční výpomoci obcím z rozpočtu kraje
0,00 Kč
1 list
- Poskytnuté investiční půjčky a návratné finanční výpomoci obcím z rozpočtu kraje
0,00 Kč
1 list
- Výdaje územního samosprávného celku, které vyplývají z koncesních smluv podle zákona
č.139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesních řízeních
0,00 Kč
1 list
- Finanční vypořádání dotací poskytnutých Obci Dunajovice z ostatních kapitol SR kromě VPS
a OSFA prostřednictvím rozpočtu Jihočeského kraje
0,00 Kč
1 list
- Finanční vypořádání dotací poskytnutých Obci Dunajovice z kapitoly Všeobecná pokladní
zpráva a OSFA prostřednictvím rozpočtu Jihočeského kraje
Dotace na volby prezidenta ČR
800,00 Kč
5 listů
Dotace na volby do ZK a 1/3 Senátu PČR
35.000,00 Kč
4 listy
Náhrady škod způsobené zvláště chráněnými živočichy – vydra 5.643,00 Kč
3 listy
Celkem
41.443,00 Kč
1 list
Finanční vypořádání dotací poskytnutých Obci Dunajovice výlučně ze zdrojů Jihočeského
kraje
GP Podpora výstavby a obnovy VHI – splašková kanalizace 280.000,00 Kč
GP Podpora výstavby a obnovy VHI – prodloužení vodovodu 98.000,00 Kč
Převystrojení vrtu a přípojka elektřiny NN pro vodárnu
150.000,00 Kč
Celkem
528.000,00 Kč
1 list
Finanční vypořádání dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí prostřednictvím
kraje
na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanizmů
0,00 Kč
1 list
- Příspěvek na výkon státní správy na rok 2012
60.100,00 Kč
2 listy
- Oznámení o poskytnutí příspěvku na hospodaření v lesích č.j.:KUJCK 3456/2012/OZZL/97
61.200,00 Kč
1 list
Přílohy (faktury, účetní doklady, výpisy z účtu
8 listy
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Oznámení o poukázání prostředků – náhrada škody způsobené vybraným zvláště chráněným
živočichem – vydra říční
5.643,00 Kč
4 listy
- Oznámení o poskytnutí příspěvku na předškolní zařízení, které byly zřízeny Městem Třeboň
86.273,04 Kč
1 list
- Oznámení o poskytnutí příspěvku na provoz základních škol, které byly zřízeny Městem
Třeboň
93.668,56Kč
4 listy
- Oznámení o poskytnutí dotace na činnost Lékařské služby první pomoci Třeboň o.p.s. na rok
2012
2.568,- Kč
3 listy
- Dotace na výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků na I., II., III. a IV.
čtvrtletí roku 2012
5.043,- Kč
4 listy
- Příspěvek na provoz na částečné krytí nákladů pojízdné prodejny za 1., 2. a 3. čtvrtletí roku
2012
3.000,00 Kč 4 listy
- Hodnotící zpráva za rok 2012 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu
za Obec Dunajovice
4 listy
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Dunajovice za rok 2012
Občané se mohli seznámit s podrobným zněním Závěrečného účtu Obce Dunajovice za rok 2012
v kanceláři OÚ Dunajovice po celou dobu jeho vyvěšení až do 13.6.2013, do jeho projednávání.
Nikdo z občanů ani majitelů nemovitostí Obce Dunajovice nepožádal o předložení podrobného znění
závěrečného účtu Obce Dunajovice za rok 2012. K vyvěšenému závěrečnému účtu nebylo učiněno
žádné písemné ani ústní podání do protokolu.
Starosta obce a účetní obce předkládají zastupitelstvu obce závěrečný účet Obce Dunajovice za rok
2012 k projednání.
-

Návrh usnesení č. 4/5/2013:
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet Obce Dunajovice za rok 2012 spolu se „Zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření Obce Dunajovice za rok 2012 BEZ VÝHRAD.
Při přezkumu hospodaření za rok 2012 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky uvedené
v ustanovení § 10 odst. 3 písm. a), písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., v členění dle
předmětu přezkoumání (§ 2 odst. 1,2 zákona č. 420/2004 Sb.).
Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona 420/2004 Sb.
Závěrečná zpráva o přezkoumání obce za rok 2012 byla projednána zastupitelstvem obce dne
4. 4. 2013 a schválena usnesením č. 12/3/2013.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 4/5/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

Účetní obce předkládá zastupitelstvu obce ke schválení hospodářský výsledek za rok 2012
Návrh usnesení č. 5/5/2013:
Zastupitelstvo obce schvaluje Hospodářský výsledek za rok 2012 CZK 588.592,36 a zároveň
rozhoduje o jeho převodu na účet 432.03 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 5/5/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

5) Vyúčtování dotace z Grantového programu Jihočeského kraje na vybudování oddílné kanalizace
a prodloužení vodovodu
Dne 9. 5. 2013 byla starostou obce předána Jihočeskému kraji Závěrečná zpráva k vyúčtování
grantu poskytnutého z Grantového programu Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury, reg. č. 02-01-015, na vybudování splaškové kanalizace první etapy.
Dne 9. 5. 2013 byla starostou obce předána Jihočeskému kraji Závěrečná zpráva k vyúčtování
grantu poskytnutého z Grantového programu Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury, reg. č. 02-02-021 na prodloužení vodovodu.
Dne 21. 5. 2013 obdržela Obec Dunajovice od Jihočeského kraje odboru evropských záležitostí
oznámení o vyúčtování zálohy na dotaci v rámci GP Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury 2012, smlouva o poskytnutí grantu č. SD/OEZI/742/12, projekt „Oddílná kanalizace a
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prodloužení vodovodního řadu v Obci Dunajovice – první etapa (splašková kanalizace)“ ve výši
280.000,- Kč. Dle předložené závěrečné zprávy a faktur na výstavbu splaškové kanalizace (70 %
dotace, 30 % vlastní zdroje) byl Jihočeským krajem schválen doplatek dotace ve výši 30.050,- Kč
splatný do 23. 5. 2013. Dne 24. 5. 2013 obdržela Obec Dunajovice na účet vedený u W. Sparkasse
částku 30.050,- Kč.
Dne 21. 5. 2013 obdržela Obec Dunajovice od Jihočeského kraje odboru evropských záležitostí
oznámení o vyúčtování zálohy na dotaci v rámci GP Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury 2012, smlouva o poskytnutí grantu č. SD/OEZI/750/12, projekt „Oddílná kanalizace a
prodloužení vodovodního řadu v Obci Dunajovice – první etapa (výstavba vodovodu)“ ve výši
98.000,- Kč. Dle předložené závěrečné zprávy a faktur na výstavbu vodovodu (70 % dotace, 30 %
vlastní zdroje) bylo zjištěno Jihočeským krajem, že celkové uznatelné náklady na projekt činí
103.179,29 Kč oproti plánovaným 200.000,- Kč. Z důvodu nižších uznatelných nákladů byla obec
požádána o vrácení části poskytnuté zálohy na dotaci ve výši 25.775,- Kč do 28. 5. 2013. Dne 24. 5.
2013 byla z účtu Obce Dunajovice vedeným u ČNB vráceno Jihočeskému kraji na účet č.
170320242/0300 s variabilním symbolem 422200360 částka 25.775,- Kč.
Návrh usnesení č. 6/5/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje vyúčtování dotace z Grantového programu Jihočeského
kraje na vodohospodářskou infrastrukturu roku 2012 – splašková kanalizace 1. etapa.
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje vyúčtování dotace z Grantového programu Jihočeského
kraje na vodohospodářskou infrastrukturu roku 2012 – prodloužení vodovodu.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 6/5/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

6) Závěrečné šetření k návrhu nového Lesního hospodářského plánu
Obec Dunajovice vlastní více jak 50 ha lesních pozemků, dle lesního zákona musí mít lesní
hospodářský plán na dobu 10 let pro hospodaření v obecních lesích, namísto Lesních hospodářských
osnov. Lesní hospodářský plán (LHP) byl vypracován společností LESNÍ PROJEKTY České
Budějovice, a. s., Jírovcova 18, České Budějovice. LHP byl předán Jihočeskému kraji odboru
životního prostředí, zemědělství a lesnictví, jako příslušnému orgánu k posouzení a schválení LHP na
období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022.
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlásil
závěrečné šetření k posouzení návrhu nového LHP pro lesní hospodářský celek (LHC) Obecní lesy
Dunajovice na 9:30 hod. dne 10. 6. 2013.
Při zpracovávání LHP bylo doporučeno odborným lesním hospodářem (OLH) začlenit mezi lesní
pozemky, pozemky, které jsou zalesněny, nebo z větší části zalesněny. Na těchto pozemcích jsou
porosty staré 30 – 40 let. Jedná se o pozemky parc. č. 146/3, 146/8 (oba pod Dunajovickou horou), p.
č. 497/2 (u rybníka Ráček), 591, p. č. 708/13, 817/1, 817/4 (vše okolo rybníka Obojský) a p. č. 2195/7
(pod rybníkem Křoví). Na tyto pozemky bylo vydáno Městským úřadem Třeboň odborem životního
prostředí rozhodnutí v pochybnostech o tom, zda uvedené pozemky v k. ú. Dunajovice jsou nebo
nejsou pozemky určené k plnění funkcí lesa. Rozhodnutí MěÚ Třeboň bylo oznámeno, že výše
citované pozemky jsou pozemky určené k plnění funkcí lesa a splňují podmínky v § 3 lesního zákona.
Na základě usnesení zastupitelstva obce bylo provedeno zaměření části zalesněných pozemků parc.
č. 708/7, 708/18 (zalesněné pozemky mezi silnicí „Přesecká“ a rybníkem Obojský). Na základě
zaměření byl zpracován geometrický plán pro změnu hranic pozemků č. 265-193/2012. Obec
Dunajovice požádala MěÚ Třeboň odbor územního plánování a stavebního řádu o vydání rozhodnutí
o dělení nebo scelování pozemků dle výše jmenovaného geometrického plánu na rozdělení pozemků
parc. č. 708/18 a 708/7, kdy oddělené části díl „b“ z pozemku parc. č. 708/18, díl „a“ z pozemku parc.
č. 708/7 a pozemek parc. č. 708/37 se sloučí do pozemku 708/30 – les. MěÚ Třeboň vydal sdělení, že
nebude vydáváno rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků. Ve zdůvodnění se uvádí, že
rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků se nevydává, pokud není třeba pro dělení nebo scelování
pozemků stanovit podmínky. Tímto sdělením je navrhovaný záměr schválen.
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Pro oddělení části výše jmenovaných pozemků a sloučení s pozemkem parc. č. 708/30 byla
opětovně dne 31. 5. 2013 podána MěÚ Třeboň odboru životního prostředí žádost o vydání rozhodnutí
v pochybnostech a určení těchto pozemků k plnění funkcí lesa. Odborem životního prostředí MěÚ
Třeboň bylo přislíbeno, že do závěrečného šetření k posouzení návrhu nového LHP bude rozhodnutí
v pochybnostech vydáno.
V rámci zpracovávání LHP pro obecní lesy Dunajovice bylo na základě usnesení zastupitelstva
doporučeno začlenit část pozemku parc. č. 149/1 – dobývací prostor do pozemků plnící funkci lesa.
Obec Dunajovice nechala vypracovat geometrický plán, který by měl odrážet stávající situaci v lomu
na Dunajovické hoře, oddělit zalesněné části bývalého dobývacího prostoru a zbývající část
dobývacího prostoru převést na druh pozemku „vodní plocha“. V rámci zaměření skutečného stavu
bude část pozemku parc. č. 150/14 – les převedena do druhu pozemku „vodní plocha“, taktéž část
pozemku parc. č. 150/15 – les a část pozemku 150/6 – les budou převedeny do druhu pozemku „vodní
plocha“. Pozemek parc. č. 149/2 – dobývací prostor a zbývající zatopená část pozemku parc. č. 149/1
– dobývací prostor budou též převedeny do druhu pozemku „vodní plocha“.
Dne 10. 6. 2013 bylo, za účasti starosty obce, místostarosty obce a OLH, zástupce odboru ŽP MěÚ
Třeboň Ing. J. Janečkové a zástupce zpracovatele LHP společnosti Lesní projekty, a. s. Ing. J. Hejdy,
zahájeno závěrečné šetření k posouzení návrhu nového LHP pro lesní hospodářský celek (LHC)
Obecní lesy Dunajovice Jihočeským krajem, odborem životního prostředí, zemědělství a lesního
hospodářství. Zástupce KÚ Jihočeského kraje Petr Novák.
Návrh usnesení č. 7/5/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje převod pozemků parc.č. 146/3, 146/8 (oba pod
Dunajovickou horou), parc. č. 497/2 (u rybníka Ráček), 591, parc. č. 708/13, 817/1, 817/4 (vše okolo
rybníka Obojský), parc. č. 2195/7 (pod rybníkem Křoví) na druh pozemku pozemek plnící funkci lesa
a jejich začlenění do lesního hospodářského celku Obecní lesy Dunajovice
Zastupitelstvo obce schvaluje oddělení dílu „b“ z pozemku parc. č. 708/18, dílu „a“ z pozemku parc.
č. 708/7, sloučení s pozemkem parc. č. 708/37 a sloučení do pozemku 708/30 – les dle GP č. 265193/2012 ze dne 4. 1. 2013 vypracovaný Ing. Zdeňkem Vítou, Zeměměřické práce, Chelčického 2/II
Třeboň.
Zastupitelstvo obce schvaluje zaměření skutečného stavu hranic „lomu na Dunajovické hoře“ dle GP
č. 264-192/2012 ze dne 11. 6. 2012 vypracovaný Ing. Zdeňkem Vítou, Zeměměřické práce,
Chelčického 2/II Třeboň, kterým je vymezena hranice „vodní plochy“ a hranice pozemků plnících
funkci lesa.
Zastupitelstvo obce schvaluje převod části pozemku parc. č. 150/14 – les do druhu pozemku „vodní
plocha“, části pozemku parc. č. 150/15 – les, část pozemku 150/6 – les, pozemek parc. č. 149/2 –
dobývací prostor a zatopenou část pozemku parc.č. 149/1- dobývací prostor do druhu pozemku „vodní
plocha“, tak jak je vyznačeno v GP č. 264-192/2012 ze dne 11. 6. 2012 vypracovaný Ing. Zdeňkem
Vítou, Zeměměřické práce, Chelčického 2/II Třeboň. Převod zbývající zalesněné části pozemku parc.
č. 149/1 – dobývací prostor do druhu pozemku „pozemek plnící funkci lesa“.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 7/5/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

7) Pozemky stará “Lišovská cesta“, projektová dokumentace na veřejné osvětlení, schválení dotace
na akci „Dostavba veřejného osvětlení a oprava místní komunikace – Lišovská cesta
Obci Dunajovice se konečně podařilo vykoupit zbývající dva pozemky parc. č. 2390/3 a 2382/2 na
„Staré lišovské cestě“. Pozemky parc. č. 2398/2, 2397/2, 2824/2, 2393/2, 2390/3, 2389/2, 2386/2,
2620/22 a 2382/2 jsou vedeny v katastru nemovitostí jako orná půda. K záměru na sloučení
s pozemkem parc. č. 2620/21 a 2620/10 je nutné pozemky vedené jako orná půda vyjmout ze
zemědělského původního fondu (ZPF). Výše jmenované pozemky vedené jako orná půda jsou ve
skutečnosti účelovou komunikací.
Obcí Dunajovice byla dne 4.6.2013 podána Žádost MěÚ Třeboň odboru ŽP o vydání rozhodnutí
v pochybnostech ze ZPF. Dne 5.6.2013 byla podána žádost o sloučení všech výše jmenovaných
pozemků do pozemku parc. č. 2620/22. Po sloučení bude možné vedení pozemku v katastru
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nemovitostí jako ostatní plocha – jiná plocha (účelová komunikace „Stará lišovská cesta“) pod jedním
katastrálním číslem.
Na základě výkupu pozemku parc. č. 2390/3 je možné splnit usnesení zastupitelstva o prodeji
zaplocených pozemků okolo „Staré lišovské cesty“ vlastníkům přilehlých zahrad. Majiteli pozemku
parc. č. 2573/1 bude prodán dle geometrického plánu č. 247-172/10VV nově vytvořený pozemek
parc. č. 2620/12 o výměře 74 m2 , byla připravena a předána kupní smlouva k podpisu.
Obec Dunajovice obdržela dne 3.6.2013 oznámení MěÚ Třeboň, odboru úz. plánování a stavebního
řádu, o schválení dotace ve výši 150.000,- Kč Zastupitelstvem Jihočeského kraje z Programu obnovy
venkova na rok 2013 na „Dostavba veřejného osvětlení a oprava místní komunikace – Lišovská cesta“
a schválení dotace na úhradu úroků z úvěru na stavbu „Kanalizace a ČOV Dunajovice“ ve výši
19.000,- Kč
Starosta obce zadal zpracování projektové dokumentace na vybudování veřejného osvětlení – 4
sloupů veřejného osvětlení na osvětlení „Staré lišovské cesty“ u společnosti ROSSI-LED s.r.o.
Požadavek:
- osazení sloupů veřejného osvětlení úspornými svítidly LED
- umístění sloupů VO v místech, kde je vyveden kabel (hranice sousedních zahrad a Lišovské
cesty, kaplička sv. Jána ) a napojení na sloup VO před č.p.51
Je nutné stanovit úpravu povrchu místní komunikace, která bude zadána do výběrového řízení
(šotolina, asfaltový recyklovát, asfaltobeton)
Návrh usnesení č. 8/5/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje:
- podání Žádosti o vydání rozhodnutí v pochybnostech ze ZPF - vyjmutí pozemků parc. č. 2398/2,
2397/2, 2824/2, 2393/2, 2390/3, 2389/2, 2386/2, 2620/21 a 2382/2 ze zemědělského půdního fondu
- sloučení pozemků parc. č. 2398/2, 2397/2, 2824/2, 2393/2, 2390/3, 2389/2, 2386/2, 2382/2, 2620/10,
2620/21 do pozemku 2620/22, ostatní plocha – jiná plocha (účelová komunikace)
- příjem dotace na akci „Dostavba veřejného osvětlení a oprava místní komunikace – Lišovská cesta“
ve výši 150.000,- Kč
- příjem dotace na úhradu úroků z úvěru na stavbu „Kanalizace a ČOV Dunajovice“ ve výši 19.000,Kč
- zadání vypracování projektové dokumentace na vybudování 4 sloupů veřejného osvětlení s led
svítidly u ROSSI-LED s.r.o.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 8/5/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

8) Menhirové zářiče
Dne 16. května 2013 zaslala MUDr. Hana Haisová nabídku na umístění léčivých křemičitých
kamenů – menhirů do lesa. Menhiry by měly detoxikovat a čistit své okolí, léčit obyvatele psychicky i
fyzicky, chránit celé území a měly by představovat příznivou energii pro člověka, podporovat jeho
výkonnost, inteligenci a posílit imunitní systém. Menhiry by měly být umístěny na klidné místo. Paní
Haisová je přesvědčena, že přilákají více turistů a umožní místním obyvatelům další příjem
z pronájmů.
Návrh usnesení č. 9/5/2013:
Zastupitelstvo obce schvaluje odložení umístění menhirových zářičů z důvodu nedostatku informací.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 9/5/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

9) Rozhodnutí o poskytnutí dotace na založení lesního porostu v rámci opatření Zalesňování
zemědělské půdy
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Dne 20. 5. 2013 obdržela Obec Dunajovice rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu
o poskytnutí dotace na založení lesního porostu v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy
v celkové výši 384.685,61 Kč na celkovou výměru 6,03 ha pro rok 2012.
Obec Dunajovice v roce 2012 zalesnila pozemky U Potoka o celkové výměře 6,03 ha. Jednalo se o
pozemky, které nebyly zemědělsky využívány. Dne 8. 11. 2012 doručila Obec Dunajovice Státnímu
zemědělskému intervenčnímu fondu žádost o poskytnutí dotace na založení lesního porostu v rámci
opatření Zalesňování zemědělské půdy. Žádost byla SZIF posouzena a vzhledem k tomu, že splňovala
všechny náležitosti, žadatel – Obec Dunajovice splnil podmínky pro obdržení dotace. Dotace bude po
uplynutí odvolací lhůty vyplacena na účet Obce Dunajovice vedený u ČNB.
Návrh usnesení č. 10/5/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje přijetí dotace od SZIF ve výši 384.685,61 Kč v rámci
opatření Zalesňování zemědělské půdy.
HLASOVÁNO
x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 10/5/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

10) Dobudování splaškové kanalizace z pozemku parc. č. 2222 k domu č. p. 99
Projekt „Vybudování oddílné kanalizace a prodloužení vodovodu západní část k. ú. Dunajovice“
byl ukončen u silnice „Slověnická“, byla vybudována celá dešťová kanalizace až k horské vpusti ze
silnice „Slověnická“ a na této úrovni byla revizní šachtou ukončena i splašková kanalizace. Ve
smlouvě o dílo uzavřené s M. Masničkou, IČ 73499030, byla tato stavba rozdělena do dvou etap.
Druhá etapa stavebních prací měla být zahájena v květnu 2013 a dokončena v červenci 2013. Část
druhé etapy byla dokončena již v prosinci 2012. Zbývající část je nutné dokončit. Odhadovaná částka
za dokončení druhé etapy splaškové kanalizace je dle rozpočtu na tuto akci 380.000,- Kč.
Vzhledem k tomu, že Obec Dunajovice obdrží dotaci od SZIF ve výši 384.685,61 Kč v rámci
opatření Zalesňování zemědělské půdy a vzhledem ke stavu účtů obce by bylo dobré tento projekt
dokončit.
Po konzultacích s místostarostou obce vstoupil starosta obce do jednání s dodavatelem stavby o
určení termínu dokončení této stavby.
Dne 12.6.2013 navštívil dodavatel stavby kancelář OÚ Dunajovice spolu s TDI. Bylo dohodnuto, že
schválí-li zastupitelstvo obce dokončení stavby, bude možné ji dokončit v měsíci říjnu 2013.
Návrh usnesení č. 11/5/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje dokončení zbývající části 2. etapy splaškové kanalizace
z pozemku parc.č. 2222 až k domu č.p. 99 do konce roku 2013 z finančních prostředků z rozpočtu
obce v termínu 10/2013 až 11/2013.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 11/5/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

11) Odkup dlažebních kostek
Pan Petr Holický, Dunajovice 83, požádal Obec Dunajovice o odkup dlažebních kostek, které jsou
nyní uskladněny ve dvoře školy a byly vyjmuty z komunikace 3. třídy 15211A při výměně obrubníků
před opravou této komunikace.
Návrh usnesení č. 12/5/2013:
Zastupitelstvo obce odkládá odkup dlažebních kostek do doby, než bude zjištěno množství a cena.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 12/5/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

12) Rozpočtové opatření č.5/2013
Starosta obce a účetní obce předkládají rozpočtové opatření č. 5 ze dne 13. 6. 2013.
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RO č. 5/2013 ze dne 13. 6. 2013
Zvýšení příjmů
+ 11.244.685,61 Kč
Snížení příjmů
- 11.244.685,61 Kč
Zvýšení výdajů
- 380.000,00 Kč
Snížení výdajů
+
0,00 Kč
Celkem financování
- 380.000,00 Kč
Návrh usnesení č. 13/5/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje rozpočtové opatření č. 5 ze dne 13. 6. 2013.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 13/5/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

13) Návštěvní řád, rybářský řád, rybářské povolenky, pro lokalitu Dunajovická hora
Starosta obce, na základě poznatků o chování držitelů rybářských povolenek na rok 2013 pro rybolov
v lomu na Dunajovické hoře, pověřil dva držitele rybářských povolenek na rok 2013 pana R. Melmera
a P. Poláka kontrolou rybářských povolenek, kontrolou úlovků, kontrolou neoprávněného rybolovu,
případného zadokumentování přestupku či správního deliktu. Starosta obce vystavil pověření na
základě zákona č.99/2004 Sb., o rybářství a vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004
Sb., o rybářství.
V neděli 9.6.2013 byl zaznamenán přestupek proti ustanovení zákona č.99/2004 Sb., o rybářství a
vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, kdy byl uloven amur
s mírou 44 cm (povolenka umožňuje úlovek míry 60 cm), rybářem nebyl změřen, nebyl zapsán do
úlovkového lístku, nebyl vložen do vezírku (byl na místě omráčen o kamen, poté oškrabán).
Kontrolující osoba povolala starostu obce, starosta obce odebral na místě povolenku k rybolovu i
úlovek s tím, že předloží řešení přestupku zastupitelstvu obce.
S tímto přestupkem vyvstala nutnost řešení celé lokality Dunajovická hora – neoprávněný vjezd
vozidel, neoprávněné jízdy čtyřkolek po lesních cestách, v lomu, po lesích nejen obecních ale i
soukromých vlastníků (viz mše při pouti na Dunajovické hoře), rybářské stráže, hospodáře pro lom a
obecní rybníky a související problémy. Dlouho nebyl řešen problém vodní plocha – dobývací prostor
v lomu na Dunajovické hoře, k řešení není, nebo nebyl všeobecný souhlas jak v zastupitelstvech
(současné i minulá), tak u občanů a majitelů soukromých lesů.
Je nutné nastavit pravidla pro vstup do lokality Dunajovická hora, vydávání povolenek ke vjezdu,
rybářských povolenek, tyto pravidla zakotvit do Návštěvního řádu lokality Dunajovická hora, požádat
o součinnost Policii ČR, CHKO Třeboňsko, MěÚ v Třeboni, jeho odbory stavební a životního
prostředí. Zastupitelstvo obce Dunajovice by mělo „Pravidla pro vstup, činnosti a chování v lokalitě
Dunajovická hora“ vydat obecně závaznou vyhláškou.
Návrh usnesení č. 14/5/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje odebrání rybářské povolenky č. 2/2013 za přestupek podle
ustanovení §30 odst.1 písm. d), e) a f) zákona č.99/2004 Sb., o rybářství a ustanovení § 11 odst. 1 a 2
§15 odst.1 a § 16 odst. 4 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.
Zastupitelstvo obce schvaluje pověření pana R. Melmera a P. Poláka kontrolou rybářských
povolenek, kontrolou úlovků, kontrolou neoprávněného rybolovu, případného zadokumentování
přestupku či správního deliktu.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 14/5/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

14) Zpráva o daňové kontrole – prověření příjmu dotací na VPP za roky 2010 a 2011
Dne 27.5.2013 byla Finančním úřadem pro Jihočeský kraj zahájena daňová kontrola, jejímž
předmětem bylo prověření skutečností rozhodných pro případné stanovení povinnosti odvodu za
porušení rozpočtové kázně dle §44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech u prostředků
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poskytnutých ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu prostřednictvím Úřadu práce
v Jindřichově Hradci v letech 2010 a 2011 na základě:
- Dohody o vytvoření pracovních příležitostí č.JHA-VL-26/2010 ze dne 30.3.2010
- Dohody o vytvoření pracovních příležitostí č.JHA-V-5/2011 ze dne 24.2.2011
Jednalo se o dotace na mzdu pro zaměstnance obce - zaměstnávané na VPP v lesích obce.
FÚ byly starostou obce poskytnuty všechny vyžádané doklady (pracovní smlouvy, dodatky k prac.
smlouvám, dohody s ÚP, vyúčtování mzdových nákladů, výčetky odpracovaných hodin, mzdové
listy).
Dne 5.6.2013 byla kontrola ukončena předáním Zprávy o daňové kontrole s výsledkem: nebyly
zjištěny skutečnosti rozhodné pro stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a nebude vydán platební výměr.
Návrh usnesení č. 15/5/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice bere na vědomí výsledek daňové kontroly.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 15/5/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

15) Plat starosty
Dne 13. 6. 2013 absolvoval starosta obce „Vyšetření zdravotního stavu pověřeným lékařem Okresní
správy sociálního zabezpečení“ za účelem posouzení dalšího trvání invalidity.
Šetření bylo odročeno z důvodu doložení dalšího lékařského posudku, na kterém závisí, zda bude
trvat invalidita, či bude odebrán invalidní důchod.
V případě odebrání invalidního důchodu si bude muset starosta obce sehnat nějaké zaměstnání,
alespoň na částečný úvazek, a z těchto důvodů nebude moci vykonávat funkci starosty ve stejném
rozsahu, jako dosud. Druhá možnost je schválení výkonu funkce jako trvale uvolněný starosta a s tím i
vyšší odměnu starostovi obce.
Zastupitelstvu předložena „Příloha č.1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., Měsíční odměny a příplatky
poskytované členům zastupitelstev obcí ….
Návrh usnesení č. 16/5/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje výkon funkce starosty Obce Dunajovice jako dlouhodobě
uvolněný podle § 71 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích.
Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu za výkon funkce dlouhodobě uvolněného starosty obce
odměnu dle Přílohy č.1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve výši 26.054,- Kč.
Návrh usnesení č. 17/5/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje poskytnutí příplatku podle počtu obyvatel obce k odměně
za výkon funkce dlouhodobě uvolněného starosty ve výši 1.239,- Kč x 3 (současný počet občanů je
212).
HLASOVÁNO
3 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 16/5/2013 nebylo schváleno.
Poznámka: Starosta obce nehlasoval.
16) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Stavy účtů obce:
Sparkasse
1.570.331,29 Kč ke dni 12. 6. 2013
ČMZRB
1.361,20 Kč ke dni 31. 5 .2013
ČNB
315.189,82 Kč ke dni 12. 6. 2013
Pokladna
33.187,00 Kč ke dni 13. 6. 2013
Celkem
1.920.069,31 Kč
Čerpání úvěru
- 10.000,00 Kč ke dni 29. 5. 2013
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3 x PROTI

- 30.000,- Kč vklad do pokladny

Změna časového harmonogramu svozu komunálního odpadu
Od 1. června 2013 je z provozních a technických důvodů změněn časový harmonogram svozu
komunálního odpadu společností Marius Pedersen, a. s. Tento svoz bude probíhat v úterý, ale
převážně v odpoledních hodinách od 14:00 hod. do cca 16:00 hod.
Oznámení o zrušení katastrálního pracoviště Třeboň
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj oznamuje, že dnem 30. 9. 2013 končí svoji činnost Katastrální
pracoviště Třeboň, Vrchlického 47, Třeboň II, 379 01 Třeboň a bude s účinností od 1. 10. 2013
vykonávat státní správu katastru nemovitostí a další úkoly podle § 5 zákona č. 359/1992 Sb., o
zeměměřických a katastrálních orgánech v platném znění, včetně poskytování údajů z katastru na
adrese: Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, Scheinerova 1114, Jindřichův Hradec II, 377 11
Jindřichův Hradec.
Starosta obce požádal Český úřad zeměměřický a katastrální o přidělení přístupových kódů pro
přístup k údajům vedených v katastru nemovitostí pomocí Czech POINT.
Po přidělení přístupových kódů bude možno získat většinu údajů z katastru nemovitostí na
kontaktním místě Czech POINT na Obecním úřadě v Dunajovicích za stejný správní poplatek jako na
Katastrálním pracovišti Třeboň.
Sběrový den
Obec Dunajovice za provedený sběrový den dne 27. 4. 2013 obdržela fakturu ve výši 24.112,- Kč.
Zarybnění lomu
V rámci nové nájemní smlouvy mezi Obcí Dunajovice a Rybářstvím Třeboň bylo dne 20. 5. 2013
dodáno Rybářstvím Třeboň 100 kg amura a 100 kg kapra. Ryby byly vypuštěny do lomu na
Dunajovické hoře.
Výstavba „kanalizace a ČOV Dunajovice“
Společností STRABAG a.s. byly dokončeny tyto práce:
- výstavba kanalizačních sběračů k budoucí ČOV, byly propojeny do stávajících výustí z
kanalizace V1 a V2. Veškerá odpadní voda již protéká touto novou kanalizací.
- byla opravena přístupová komunikace (cesta) z Přesecké silnice k rybníku Potocký, zřízena
dočasná přístupová cesta po severní straně rybníka k budoucí biologické nádrži
- přípravné zemní práce na ploše pro stavbu biologické nádrže, štěrbinové nádrže a lapače písku
- byla prohloubena část meliorační (odtokové) stoky po jižní straně rybníka Potocký, částečně,
v místech výpusti a napouštěcího objektu bylo dno a stěny osazeny lomovým kamenem
- je dokončen výpustní objekt z biologické nádrže do meliorační (odtokové) stoky vedoucí po
jižní straně okolo rybníka Potocký,
- dokončuje se napouštěcí objekt z meliorační stoky do rybníka Potocký,
- je rozpracován výpustní objekt z přepadu pro dešťové vody do odtokové stoky
- byly zahájeny práce na štěrbinové nádrži
- do vodovodního řadu byl vsazen T-kus a šoupě pro vodovodní přípojku k ČOV, bylo započato
s pokládkou vodovodní přípojky pro ČOV od budoucí ČOV ke klubovně MS Dunajovice
Společnost STRABAG a.s. předala Obci Dunajovice 3 faktury:
- faktura Duben II 2013 na částku 68.000,- Kč bez DPH (velkoplošný panel – povinná reklama),
schválena projektovým a finančním manažerem, vyplacena dotace ve výši 53.213,38 Kč
- faktura Duben I 2013 na částku 833.855,93 Kč bez DPH (zemní práce, úprava komunikace,
část kanalizace), schválena projektovým manažerem, čeká na schválení finančním manažerem
- faktura Květen 2013 na částku 1.603.352,32 bez DPH (trubní vedení, šachty, zemní práce na
kanalizaci, úprava stok), dne 14.6.2013 při dohlídce na stavbě bude předána projektovému
manažerovi ke schválení
TDI předal Obci Dunajovice fakturu:
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faktura za TDI na stavbu „Kanalizace a ČOV Dunajovice“ za 03/2013 a 04/2013 na částku
22.990,- Kč včetně DPH, schválena projektovým manažerem, čeká na schválení finančním
manažerem
Úhrada faktur:
- dne 24.5.2013 uhrazena faktura za TDI
22.990,00 Kč
- dne 29.5.2013 uhrazena část faktury Duben II 2013 z úvěru ve výši
10.000,00 Kč
- dne 13.6.2013 uhrazen doplatek faktury Duben II 2013 - z dotace
53.213,38 Kč,
- z rozpočtu obce
4.786,62 Kč
-

Dětský den – vítání léta 2013
Program dětského dne – Vítání léta 2013, který se bude konat 29. 6. 2013, budou zajišťovat:
Uhlířová Jana (organizace občerstvení), Vítová Eliška (organizační zajištění), Melmerová Jitka
(organizace odpolední hry – „Hledání pokladu“), Doškářová Jana (mobilní zdravotnice) a Bicerová
Věra.
Disciplíny budou probíhat na návsi, hřišti a v lese na Dunajovické hoře.
17) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 23:20 hod.
Zapsal:

J. Melmerová

Ověřovatelé zápisu: P. Holický

Starosta obce:

___________________________
___________________________

V. Palus

___________________________

František Uhlíř

___________________________

V Dunajovicích dne: 13. 6. 2013
Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 17. 6. 2013
Elektronicky zveřejněno dne: 17. 6. 2013
.
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