Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 4. 7. 2013
od 18:30 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 6/2013
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
F. Uhlíř
Ing. P. Pumpr
P. Holický
M. Čada
J. Melmerová – příchod 19:15 hod.
V. Palus
J. Víta
Omluveni:
Hosté:
1) Zahájení zasedání
Zasedání zahájeno v 18:30 hod. starostou obce F. Uhlířem (dále jako „předsedající“). Předsedající
schůze konstatoval, že zasedaní bylo řádně svoláno dne 27. 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 27. června 2013 od 18:00 hod. do ukončení zasedání zastupitelstva
obce. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a to od 27. června 2013 od 18:10 hod.
do 4. července 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 J. Vítu
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/6/2013:
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Miroslava Čadu a ověřovateli zápisu Ing. Petra
Pumpra a Jana Vítu.
HLASOVÁNO 6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 1/6/2013 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Rozpočtové opatření č. 6/2013, 7/2013, 8/2013
4) Plat starosty obce
5) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
6) Závěr
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení č. 2/6/2013:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/6/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Rozpočtové opatření č. 6/2013, 7/2013, 8/2013
Starosta obce a účetní obce předkládají rozpočtové opatření č. 6 ze dne 17.6.2013 č. 7 ze dne
24.6.2013 a č. 8 ze dne 4. 7. 2013.
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RO č. 6 a RO č. 7 – vratka dotace na stavbu vodovodu + TDI, Den dětí, oprava křovinořezu, úprava
lesní cesty, násada lom, PHM, HZS materiál, územní řízení, pojištění, znalecký posudek, GP oddělení
pozemků lom, cestovné starosta.
RO č. 8 - Obec Dunajovice obdržela Prováděcí projektovou dokumentaci a zároveň dokumentaci ke
stavebnímu povolení pro stavbu „Kanalizace a vodovod Dunajovice“ včetně položkového rozpočtu
stavby a výkazu výměr pro zadání veřejné zakázky. Jedná se o stavbu kanalizace od č.p. 14 k bytovce
č.p. 76 a dále do ČOV, přeložení vodovodního řadu ze soukromých pozemků (stavebních parcel) Za
Humny a výstavbu splaškové kanalizace Za Humny. Na tento projekt byla podána žádost o Územní
řízení.
RO č. 6/2013 ze dne 17. 6. 2013
Zvýšení příjmů
+ 5.927,00 Kč
Snížení příjmů
0,00 Kč
Zvýšení výdajů
- 110.264,00 Kč
Snížení výdajů
+ 10.000,00 Kč
Celkem financování
- 94.337,00 Kč
RO č. 7/2013 ze dne 24. 6. 2013
Zvýšení příjmů
+
0,00 Kč
Snížení příjmů
0,00 Kč
Zvýšení výdajů
- 17.300,00 Kč
Snížení výdajů
+
0,00 Kč
Celkem financování
- 17.300,00 Kč
RO č. 8/2013 ze dne 4. 7. 2013
Zvýšení příjmů
+
0,00 Kč
Snížení příjmů
0,00 Kč
Zvýšení výdajů
- 145.200,00 Kč
Snížení výdajů
+
0,00 Kč
Celkem financování
- 145.200,00 Kč
Návrh usnesení č. 3/6/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice bere na vědomí RO č. 6/2013 ze dne 17. 6. 2013, Zastupitelstvo
Obce Dunajovice bere na vědomí RO č. 7/2013 ze dne 24. 6. 2013 (viz přílohy)
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2013 ze dne 4. 7. 2013 (viz
příloha).
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 3/6/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

4) Plat starosty
Dne 28. 6. 2013 starosta obce obdržel od Okresní správy sociálního zabezpečení v J. Hradci, MUDr.
Aleny Urbanové, posudek o invaliditě. Výsledek posouzení zdravotního stavu a míry poklesu
pracovní schopnost: „Jedná se o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jde nadále o invaliditu třetího
stupně, nadále není schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek.“ Dále se uvádí, že u
pojištěnce došlo k poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 % a není schopen výdělečné činnosti za
zcela mimořádných podmínek.
Starosta obce předkládá „Posudek o invaliditě“ zastupitelům, a nadále netrvá z důvodu omezených
finančních prostředků na živobytí na zvýšení platu – funkce „uvolněný starosta“ viz návrh
usnesení č.16/5/2013.
Starosta obce požádal zastupitele o vyjádření a následné předložení návrhu usnesení.
Zastupitelstvo Obce Dunajovice odložilo projednávání tohoto bodu po setkání s občany.
5) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Stavy účtů obce:
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Sparkasse
ČMZRB
ČNB
Pokladna
Celkem
Čerpání úvěru

1.354.386,45 Kč ke dni 4. 7. 2013
1.342,72 Kč ke dni 28. 6 .2013
862.519,43 Kč ke dni 4. 7. 2013
24.021,00 Kč ke dni 4. 7. 2013
2.242.269,60 Kč
- 10.000,00 Kč ke dni 28. 6. 2013

Výstavba ČOV
Dokončeny:
- přívodní kanalizační řady k ČOV,
- propojen a uložen vodovodní řad – přípojka vodovodu k ČOV, nutné po zemních úpravách
v prostoru ČOV ukončit řad v měrné šachtě s hydrantem.
- výusti z odlehčovacích komor
- výpust z biologické nádrže, vydlážděna část odpadní stoky u napouštěcího zařízení do rybníka
Potocký
- podklad pro příjezdovou komunikaci
- hráz mezi biologickou nádrží a zbývajícím rybníkem Potocký do výše cca 1,5 m, na hráz
zbývá navézt od 30 cm do 50 cm zeminy, biologická nádrž má již vysvahované dno, steny
hrází
- probíhá zarážení pažení pro štěrbinovou nádrž

6) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 19:25 hod.
Zapsal:

M. Čada

Ověřovatelé zápisu: Ing. P. Pumpr

Starosta obce:

___________________________
___________________________

J. Víta

___________________________

František Uhlíř

___________________________

V Dunajovicích dne: 4. 7. 2013
Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 8. 7. 2013
Elektronicky zveřejněno dne: 8. 7. 2013

3

