Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice konaného dne 15. 8. 2013
od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 7/2013.
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
F. Uhlíř
Ing. P. Pumpr
P. Holický – příchod 19:45 hod.
M. Čada
J. Melmerová
V. Palus
J. Víta
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 7. srpna 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 7. srpna 2013 od 18:00 hod. do ukončení zasedání zastupitelstva obce.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a to od 7. srpna 2013 od 18:10 hod. do 15.
srpna 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. Pumpr a V. Paluse
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/7/2013:
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Jitku Melmerovou a ověřovateli zápisu Petra
Pumpra a Václava Paluse.
HLASOVÁNO 6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 1/7/2013 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Dostavba veřejného osvětlení
jihozápadní část k. ú. Dunajovice
4) Výběrové řízení – Dostavba veřejného osvětlení jihozápadní část k. ú. Dunajovice a oprava
místní komunikace – Lišovská cesta
5) Plat starosty
6) Stavba ČOV
7) Zásobení Třeboňska pitnou vodou II. etapa – žádost o projednání trasy vodovodu
8) Rekvalifikační kurz – obsluha ČOV
9) Územní řízení na stavbu Kanalizace a vodovod Dunajovice
10) Těžba v lesích obce, prodej palivového dřeva
11) Kontrola finančního úřadu v Třeboni – DPH
12) Oslava 115. výročí založení SDH Dunajovice
13) Rozpočtové opatření č. 9/2013
14) Akční plán rozvoje Třeboňska pro období 2014 – 2020 - Rozvojové projekty obce Dunajovice
1

15) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
16) Závěr
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení č. 2/7/2013:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/7/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Dostavba veřejného osvětlení
jihozápadní část k. ú. Dunajovice
Obec Dunajovice obdržela projektovou dokumentaci na stavbu veřejného osvětlení „Stará lišovská
cesta“, včetně vyjádření sítí. Starosta obce požádal Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje závod
Jindřichův Hradec o vyjádření k dostavbě veřejného osvětlení a zároveň požádal o návrh Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro uložení kabelového vedení nízkého napětí do
pozemku parc. č. 2597/1. Na pozemku parc. č. 2597/1 je sloup veřejného osvětlení, ze kterého bude
napojeno nově budované veřejné osvětlení na „Staré Lišovské cestě“. Věcné břemeno bude zřízeno
bezúplatně. Smlouva o zřízené věcného břemene bude uzavřena do 12 týdnů od vydání kolaudačního
souhlasu nebo od povolení užívání stavby. Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva zajistí
obec na své náklady.
Návrh usnesení č. 3/7/2013:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
BVB/55/13/JH/Pe mezi Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČ
70890650, prostřednictvím Správa a údržba silnic Jihočeského kraje se sídlem Nemanická 2133/10,
České Budějovice, IČ 70971641 a Obcí Dunajovice se sídlem Dunajovice 4, 379 01 Třeboň, IČ
00512974, pro uložení kabelového vedení NN pro dostavbu veřejného osvětlení „Stará lišovská
cesta“.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 3/7/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

4) Výběrové řízení – Dostavba veřejného osvětlení jihozápadní část k. ú. Dunajovice a oprava
místní komunikace – Lišovská cesta
Výběrové řízení na dostavbu veřejného osvětlení jihozápadní část k. ú. Dunajovice a opravu místní
komunikace – Lišovská cesta je připraveno. Starosta obce předkládá výběrové řízení ke schválení.
Žádost o územní souhlas a Souhlas s provedením ohlášené stavby byly podány.
Výzva bude uveřejněna na úřední desce a na webových stránkách Obce Dunajovice
(www.obecdunajovice.cz / obecní úřad / veřejné zakázky) dne 22. 8. 2013. Budou osloveny firmy:
STRABAG, a. s., Kredit BM, Stavby Lišov, MAX-Professional. Ukončení podání nabídek dne 11. 9.
2013.
Starosta obce navrhl členy hodnotící komise na zakázku veřejného osvětlení: P. Pumpr, J. Víta, P.
Holický.
Návrh usnesení č. 4/7/2013:
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění výzvy k podání nabídek na dostavbu veřejného osvětlení a
opravu místní komunikace. Zastupitelstvo obce schvaluje hodnotící komisi ve složení: ing. P. Pumpr,
J. Víta, P. Holický.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 4/7/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

5) Plat starosty
Místostarosta obce požádal o zařazení tohoto bodu na jednání zastupitelstva. Na předchozích dvou
zastupitelstvech (dne 29. 4. a 13. 6. 2013) byl tento bod již projednáván.
Předsedající předal slovo místostarostovi obce.
Místostarosta obce uvedl důvody pro změnu z neuvolněného starosty na uvolněného starostu a tím
zvýšení platu starostovi: stavba ČOV, provozování Vodovodu Dunajovice, zaměstnanec obce,
navýšení administrativy. Opětovně podal návrh na hlasování.
Návrh usnesení č. 5/7/2013:
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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 od 1. 9. 2013.
HLASOVÁNO
6 x PRO
1 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 5/7/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

Vzhledem k usnesení zastupitelstva obce č.13/9/2010 a usnesení č. 9/10/2010, ve kterých byl
starostovi obce přiznán příplatek za počet obyvatel, podal starosta obce návrh na hlasování o tomto
příplatku k odměně za výkon funkce dlouhodobě uvolněného starosty
Návrh usnesení č. 6/7/2013:
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
214).
HLASOVÁNO
0 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 6/7/2013 nebylo schváleno.

7 x PROTI

6) Stavba ČOV
- Vícepráce. Při provádění stavebních prací na výstavbě ČOV vznikly vícepráce, které byly během
prací odsouhlaseny TDI Ing. Lukášem Kvíderou. Tyto vícepráce byly projednány na kontrolním dnu
dne 5. 8. 2013 se zástupcem SFŽP Ing. Z. Havlem. Starosta obce předkládá zastupitelstvu seznam
víceprací, vypracovaný TDI Ing. Lukášem Kvíderou.
Jedná se o :
- výustní objekt a odláždění u šachty OK-A-2 (šachta s přepadem dešťové vody do stávající
stoky – výustí objekt za šachtou + vydláždění koryta za šachtou)
- monolitická přepojovací šachta u silnice 15512/III (úhel propojení kanalizace z mostku a od
Humen do přivaděče – nesouhlasilo podle PD)
- Obetonování potrubí stok C20/25 – přepojení
- sanace stávající stoky v původní komunikaci (komunikace řešena částečně na původní stoce,
materiál v podloží rozdílný proti PD)
- stoka odvodňovací okolo komunikace (odvedení povrchové vody po obou stranách
komunikace z důvodu možného zaplavování okolních polí))
- nedostatek materiálu do násypu hráze (v podloží jíl obsahující humusní látky, nelze hutnit)
- přepojení meliorací narušených stavbou a zamezení jejich odtoku (vedené pod propojovacím
potrubím, odvod do odvodňovací stoky
- propojovací potrubí v ČOV – s ohledem na spodní vodu byla změněna poloha potrubí
- elektroinstalace – rozšíření o přípojku provzdušňovače v biologické nádrži
Celková částka za vícepráce 673.980,80 Kč bez DPH + rozšíření elektroinstalace o přípojku
provzdušňovače (viz příloha). Bude-li odsouhlaseno zastupitelstvem a SFŽP, bude na tyto vícepráce
čerpána rozpočtová rezerva zahrnutá do celkové kalkulace a Smlouvy o dílo.
TDI, Ing. Lukáš Kvídera byl pozván na zasedání zastupitelstva obce, aby vysvětlil příčiny vzniku
víceprací a nutnost jejich provedení.
Předsedající předal slovo Ing. L. Kvíderovi, který podrobně vysvětlil příčiny vzniku víceprací.
- Žádost o platbu č. 3 – dne 23. 7. 2013 byla podána SFŽP žádost o platbu č. 3 požadavek na
proplacení faktury STRABAG, a. s. červen I. 2013, červen II. 2013 a faktur TDI březen, duben 2013 a
TDI květen 2013.
Dne 1. 8. 2013 obdržela Obec Dunajovice avízo pro příjemce podpory v rámci OPŽP. Na základě
avíza obdržela Obec Dunajovice dne 7. 8. 2013 dotaci ve výši 107.197,43 Kč ze SFŽP a dne 12. 8.
2013 dotaci ve výši 1.822.356,47 Kč z EU.
Na základě obdrženého avíza požádal starosta obce o čerpání úvěru a zároveň zaslal ČMZRB příkaz
k úhradě na částku 358.273,- Kč (122.578,00 Kč faktura STRABAG, a. s. červen I. 2013+ 235.695,00
Kč faktura červen II. 2013) den splatnosti 7. 8. 2013. Zbývající část úhrady faktur STRABAG, a. s.
červen I. 2013 a červen II. 2013 byly uhrazeny z běžného účtu u ČNB dne 13.8.2013 (1.367.667,46
3

Kč + 711.285,70 Kč). Faktury TDI 03 a 04/2013 a TDI 05/2013 byly uhrazeny 24.5.2013 a 25.6.2013
z běžného účtu u ČNB.
Celkem výše uvedené faktury činí
2.465.726,16 Kč + 5.985,- Kč DPH.
Požadavek na proplacení z dotací celkem 1.929.553,90 Kč.
Žádost o čerpání úvěru
358.273,00 Kč.
Rozdíl byl uhrazen z rozpočtu obce
177.899,26 Kč
Dále byla uhrazena dne 26.7.2013 z běžného účtu u ČNB faktura TDI 06/2013 ve výši 9.500,00 Kč +
1.995,00 Kč DPH
- Probíhající práce. Probíhá betonování štěrbinové nádrže, komunikace je před konečnou úpravou
šotolinou, je dokončen napouštěcí objekt rybníka Potockého,
budou probíhat práce na biologické nádrži (opláštění stěn nádrže, propojovací potrubí ČOV, ...)
Návrh usnesení č. 7/7/2013:
Zastupitelstvo obce schvaluje provedené vícepráce Dle Seznamu víceprací na „Kanalizace a ČOV
Dunajovice“ (viz příloha).
Zastupitelstvo obce bere na vědomí ŽOP č. 3, čerpání úvěru, platbu faktur STRABAG, a. s. červen I.
2013 a červen II. 2013 a faktur TDI 03 a 04/2013, TDI 05/2013 a TDI 06/2013.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí probíhající práce na výstavbě „Kanalizace a ČOV Dunajovice“
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 7/7/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

7) Zásobení Třeboňska pitnou vodou II. etapa – žádost o projednání trasy vodovodu
Dne 31. 7. 2013 předal Ing. D. Návara, zástupce společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.
s. pracoviště České Budějovice, žádost o projednání změny trasy vodovodu – Zásobení Třeboňska
pitnou vodou II. etapa.
Z důvodu plánovaného vypuštění trasy vodovodního přivaděče V3 a jeho nahrazením vodovodním
přivaděčem V23 v Zásadách územního rozvoje JČ kraje (ZUR JČ kraje), je možno provést změnu
trasy vodovodního přivaděče oproti původní trase. Tato změna trasy je vynucena nesouhlasem
některých majitelů dotčených pozemků, a proto byla navržena nová trasa, která byla přizpůsobena
k souhlasu většiny majitelů pozemků. Ve své trase je projednatelná na dotčených úřadech. VRV, a. s.
žádá zastupitelstvo obce o souhlas s nově navrženou trasou v přiložené mapce vyznačenou červenou
barvou. V případě souhlasu bude nová trasa přivaděče zanesena do Změny ZUR JČ kraje.
V případě odsouhlasení nové trasy a její zanesení do Změny ZUR JČ kraje bude tato změna trasy
nadřazena trase původní, která je zanesená v Územním plánu Obce Dunajovice.
Nově navržená trasa má na území katastru Dunajovice tři změny:
- na území katastru vstupuje na slověnickém vršku, je vedená jižně nad původní trasou, nad
nadzemním vedením vysokého napětí,
- křižuje původní trasu východně až k silnici 15512/III a po jejím západním okraji navazuje zpět na
původní trasu okolo rybníku U Křížku a dále na Dunajovickou Horu,
- v prostoru východně od Dunajovické Hory mezi lesem a rybníkem Nový je trasa odkloněna severně
a poté se vrací zpět do původní trasy, obchází pozemek, u kterého nebyl dán souhlas.
Zastupitelům obce předložena mapka s vyznačenou původní trasou (modrá) a nově navrhovanou
trasou (červená).
Návrh usnesení č. 8/7/2013:
Zastupitelstvo obce schvaluje nový návrh vedení trasy vodovodu – Zásobení Třeboňska pitnou
vodou II. etapa, to je červenou trasu.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 8/7/2013 bylo schváleno.

1x PROTI

8) Rekvalifikační kurz – obsluha ČOV
Obec Dunajovice obdržela dne 25. 7. 2013 nabídku na akreditovaný rekvalifikační kurz: Obsluha
ČOV, který by se měl konat od 15. října do konce listopadu 2013. Rekvalifikační kurz je akreditovaný
MŠMT a je určen především pro pracovníky čistíren průmyslových odpadních vod s praxí, ale je
sestaven tak, aby poskytl i základní odborné vzdělání pro zájemce o práci čistírenského technika z řad
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nepoučených osob. Každý absolvent obdrží osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností pro
pracovní činnost „Obsluha ČOV“. Rekvalifikační kurz je organizován formou třech soustředění
v celkovém rozsahu 9 dní pořádaných s odstupem dvou až třech týdnů s možností ubytování. Celková
vyučovací doba je 62 hodin (50 hodin teorie + 12 hodin praxe v laboratoři). Rekvalifikační kurz je
pořádán ve spolupráce s Ústavem environmentálního a chemického inženýrství fakulty chemickotechnologické univerzity Pardubice. Místo konání: Hradec Králové. Účastnický poplatek činí 22 627,Kč včetně DPH. Nezahrnuje poplatek za ubytování a stravování. Minimální vzdělání účastníka
rekvalifikačního kurzu – ukončené střední vzdělání.
Návrh usnesení č. 9/7/2013:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání přihlášky pro 1 osobu. Schvaluje uhradit účastnický poplatek +
cestovní výdaje včetně ubytování.
HLASOVÁNO
0 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 9/7/2013 nebylo schváleno.

7 x PROTI

9) Územní řízení na stavbu Kanalizace a vodovod Dunajovice
Obec Dunajovice podala dne 21. 6. 2013 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
Kanalizace a vodovod Dunajovice. Dne 17. 7. 2013 byla Obci Dunajovice doručena výzva na
doplnění a změnu projektové dokumentace k územnímu řízení a usnesením bylo přerušeno územní
řízení.
Starosta obce ve spolupráci s projektantem byl nucen dvakrát doplňovat a upravovat situace, bylo
požadováno přesunutí vedení kanalizačního řadu od hrany pozemku do středu pozemku, posunutí
vedení vodovodního řadu do středu obecního pozemku, byly požadovány smlouvy o smlouvě budoucí
na dotčené pozemky, které dotčenými pozemky nejsou.
Po konzultacích s projektantem byly dne 25. 7. 2013 předloženy změny Odboru územního
plánování a stavebního řádu MěÚ Třeboň. Dne 30. 7. 2013 bylo MěÚ Třeboň vydáno Oznámení o
zahájení územního řízení o umístění stavby veřejnou vyhláškou. Toto oznámení je vyvěšeno na úřední
desce Obce Dunajovice, na elektronické úřední desce a zároveň na hranici stavbou dotčeného
pozemku parc. č. 2601/2 (vjezdová vrata do č. p. 30) a na hranici stavbou dotčeného pozemku parc. č.
2605/34 (sloup veřejného osvětlení). Veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě k projednání
žádosti je nařízeno na 3. 9. 2013 v 9:00 hod.
V případě souhlasu s umístěním stavby Kanalizace a vodovod Dunajovice, současně s podáním
žádosti o stavební a vodoprávní povolení lze zahájit výběrové řízení na dodavatele této stavby.
Vzhledem k cenovým limitům pro výběrová řízení dle zákona o veřejných zakázkách by tato stavba
měla být soutěžena jako podlimitní veřejná zakázka.
Starosta obce předkládá k diskuzi zastupitelům výběr firmy, která pro Obec Dunajovice provede
podlimitní výběrové řízení.
Návrh usnesení č. 10/7/2013:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené informace.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 10/7/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

10) Těžba v lesích obce, prodej palivového dřeva
Byla zahájena těžba v obecních lesích v Doubravách. Byla provedena poptávka, byly doručeny
cenové nabídky na výkup vytěženého dřeva. Nabídky předloženy, přečteny.
Byly prodány již tři kamiony dřeva do Rakouska ve čtyři metry dlouhých výřezech borovice
(55 m3). Zájemcům o palivové dřevo bylo již započato s jeho rozvozem.
Výsadba smrku v oplocence U Potoka – vzhledem k suchu v letošním létě byla obec nucena
přistoupit k dosazování uschlých sazenic smrku. Výsadba byla provedena firmou Ludvík Šuta, pro
výsadbu byly zakoupeny smrky s kořenovým balem.
Cena palivového dřeva byla stanovena ve výši 510,- Kč za prostorový metr + 15 % DPH, tj. 586,50
Kč za prostorový metr.
Návrh usnesení č. 11/7/2013:
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu palivového dřeva a bere na vědomí předložené informace.
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HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 11/7/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

11) Kontrola finančního úřadu v Třeboni - DPH
Dne 7. 8. 2013 proběhla u Obce Dunajovice kontrola finančního úřadu v Třeboni. Kontrola proběhla
na základě podaného čtvrtletního daňového přiznání k DPH, z důvodu nadměrného odpočtu (vrácení
DPH). Byly kontrolovány veškeré došlé a vydané faktury a doklady k DPH.
Závěr kontroly:
- při ukončení kontroly dokladů bylo zaměstnanci finančního úřadu sděleno, že by mělo být vše
v pořádku
- do zasedání zastupitelstva obce Obec Dunajovice neobdržela od FÚ Třeboň písemně výsledek
kontroly.
Nadměrný odpočet za druhé čtvrtletí roku 2013 ve výši 54 396,- Kč by měl být obci vrácen.
Návrh usnesení č. 12/7/2013:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené informace.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 12/7/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

12) Oslava 115. výročí založení SDH Dunajovice
Dne 31. 8. 2013 proběhne na Dunajovické Hoře oslava výročí 115 let od založení SDH Dunajovice.
Obec Dunajovice byla požádána o finanční spolupráci na úhradu nákladů spojených s oslavou výročí
115 let od založení SDH Dunajovice. Jedná se cca o 20.000,- Kč. Obec Dunajovice ještě nevyplatila
SDH Dunajovice slíbenou dotaci ve výši utržené částky 3.814,- Kč za sběr železného šrotu při
sběrovém dnu 2012 a 2013 (Duben 2013: 1.494,- Kč, 14. 6. 2012: 2.320,- Kč, Celkem: 3.814,- Kč).
Starosta obce navrhuje uhradit část nákladů ve výši 3.814,- Kč + 16.000,- Kč. Starosta obce předal
slovo starostovi dobrovolných hasičů M. Čadovi.
Jedná se o náklady spojené s oslavou:
- WC 2x:
4.300,- Kč
- hudební produkce:
7.000,- Kč
- poháry pro vítěze soutěže:
1.000,- Kč
- odznaky zhotovené ke 115. výročí SDH Dunajovice:
3.500,- Kč
- skleničky – dárkové balení s logem 115. výročí SDH Dunajovice:
2.500,- Kč
- benzín do centrály a hasičské stříkačky:
1.500,- Kč
Celkem:
19.800,- Kč
Ještě je jednáno s fotografem Janem Gálem o fotografování akce výročí sboru. Výše uvedené ceny
jsou orientační, Budou upřesněny po vydání faktur za zboží a služby.
Po diskuzi byl podán:
Návrh usnesení č. 13/7/2013:
Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu části nákladů spojených s oslavou 115. výročí založení SDH
Dunajovice do výše 20.000,- Kč (včetně částky za železný šrot 3.814,- Kč).
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 13/7/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

13) Rozpočtové opatření č. 9/2013
Starosta obce a účetní obce předkládají rozpočtové opatření č. 9 ze dne 12. 7. 2013.
Zvýšení výdajů o 93.100,- Kč – ožínání lesních pozemků, doplatek lesní hospodářský plán, zákonné
pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Snížení výdajů o 76.600,- Kč – nákup sadebního materiálu, oplocení vrt.
RO č. 9/2013 ze dne 12. 7. 2013
Zvýšení příjmů
+
0,00 Kč
Snížení příjmů
0,00 Kč
Zvýšení výdajů
- 93.100,00 Kč
Snížení výdajů
+ 76.600,00 Kč
Celkem financování
- 16.500,00 Kč
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Návrh usnesení č. 14/7/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice bere na vědomí RO č. 9/2013 ze dne 12. 7. 2013.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 14/7/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

14) Akční plán rozvoje Třeboňska pro období 2014 – 2020 - Rozvojové projekty obce Dunajovice
MAS Třeboňsko požádalo Obec Dunajovice o předložení akčního plánu rozvoje Třeboňska pro
období 2014 – 2020 – Rozvojové projekty obce Dunajovice.
Akční plán – rozvojové projekty obce Dunajovice byly sestaveny na základě projednaného místní
programu obnovy venkova a jsou předloženy zastupitelstvu.
Projekty:
- Dostavba a přeložka vodovodu pro veřejnou potřebu
- Dostavba přívodních kanalizačních sběračů k ČOV
- Oprava hydroforové (čerpací) stanice pro vodovod Dunajovice pro veřejnou potřebu
- Oprava a přestavba budovy bývalé obecní školy
- Dokončení oprav sakrálních staveb – Kaple Zvěstování Panny Marie
- Opravy střech obecních budou (sklad OÚ, kovárna)
- Vybudování chodníků v exponovaných místech obce
- Oprava Hasičské zbrojnice
Návrh usnesení č. 15/7/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvalují navržené projekty.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 15/7/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

15) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Stavy účtů obce:
Sparkasse
1.320.746,38 Kč ke dni 14. 8. 2013
ČMZRB
11.272,72 Kč ke dni 14. 8 .2013
ČNB
695.114,20 Kč ke dni 14. 8. 2013
Pokladna
17.413,00 Kč ke dni 15. 8. 2013
Celkem
2.044.546,30 Kč
Čerpání úvěru
- 368.273,00 Kč ke dni 15. 8. 2013
Výměna vodoměrů
Dne 12. srpna 2013 proběhla nucená výměna 10 vodoměrů před ukončením platnosti cejchu.
Výměna dalších 10 vodoměrů bude probíhat v září.
16) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22:00 hod.
Zapsal:

J. Melmerová

Ověřovatelé zápisu: P. Pumpr

Starosta obce:

___________________________
___________________________

V. Palus

___________________________

František Uhlíř

___________________________

V Dunajovicích dne: 15. 8. 2013
Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne:22. 8. 2013
Elektronicky zveřejněno dne: 22. 8. 2013
.
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