Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice konaného dne 26. 9. 2013
od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 8/2013.
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
F. Uhlíř
Ing. P. Pumpr – pozdní příchod (v 19:25 hod.)
P. Holický
M. Čada
V. Palus
Omluveni:
J. Víta
J. Melmerová
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 19. září 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 19. září 2013 od 17:00 hod. do ukončení zasedání zastupitelstva obce.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a to od 19. září 2013 od 17:10 hod. do 26.
září 2013.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomni jsou 4 členové zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92
odst. 3 zákona o obcích).
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl zapisovatelem:
F. Uhlíře
Předsedající navrhl ověřovateli zápisu:
P. Holického a M. Čadu
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/8/2013:
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Františka Uhlíře a ověřovateli zápisu Petra
Holického a Miroslava Čadu.
HLASOVÁNO 4 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 1/8/2013 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Výběrové řízení na dostavbu veřejného osvětlení a oprava místní komunikace – Lišovská cesta
4) Územní souhlas „Dostavba veřejného osvětlení a oprava místní komunikace – Lišovská cesta“
5) Stavba ČOV
6) Územní rozhodnutí, rozhodnutí o umístění stavby „Kanalizace a vodovod Dunajovice“
7) Volby do poslanecké sněmovny
8) Vodovod Dunajovice – výměny vodoměrů
9) Změna dodavatele elektrické energie pro obec Dunajovice, výměna hlavního jističe v budově
školy, záměr opravy školy
10) Oslava 115. výročí založení SDH Dunajovice – náklady spojené s oslavou
11) Kontrola dodržování krizového zákona a předpisů vydaných jeho provedením – Hasičský
záchranný sbor Jindřichův Hradec
12) Rozpočtové opatření č. 10/2013, 11/2013 a 12/2013
13) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
14) Závěr
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Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení č. 2/8/2013:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
4 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/8/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Výběrové řízení na dostavbu veřejného osvětlení a oprava místní komunikace – Lišovská cesta
Dne 22. 8. 2013 byla na webu obce zveřejněna výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace,
přílohy k ZD, návrh smlouvy o dílo, projektová dokumentace na VO, technická zpráva VO,
položkový rozpočet a výkaz výměr a vyjádření SÚS JčK k projektovému návrhu, vše na zakázku
malého rozsahu „Dostavba veřejného osvětlení a oprava místní komunikace – Lišovská cesta“.
Zároveň byla výzva a zadávací dokumentace zaslána společnosti MAX - Professional, s. r. o., Kredit
DM, s. r. o., STRABAG, a. s., Stavby Lišov, ZARON – Ing. Miroslav Holeček, České Budějovice.
Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do středy 11. 9. 2013 do 17:30 hod. Do této doby byly
podány 3 nabídky:
- Ing. Miroslav Holeček, Mlýnská 2, 370 01 České Budějovice
- STRABAG, a. s., Odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice
- MAX – Professional, s. r. o., Dunajovice 69, 379 01 Třeboň
Dne 11. 9. 2013 v 19 hod. se sešla hodnotící komise Obce Dunajovice ve složení: Petr Holický, Ing.
Petr Pumpr a Jan Víta k otevření obálek s nabídkami. Hodnotící komise sepsala protokol o otevírání
obálek s nabídkami a o posouzení kvalifikace na tuto zakázku.
Hodnotící komise předkládá zastupitelstvu obce návrh na schválení vybrané firmy – MAX –
Professional, s. r. o., Dunajovice 69, 379 01 Třeboň, která splnila veškeré kvalifikační, profesní a
technické požadavky, doložila požadované přílohy a nabídla nejnižší nabídkovou cenu ve výši
362.510 Kč včetně DPH.
Zastupitelstvu předloženy všechny 3 podané nabídky, protokol o otevírání obálek a protokol o
posouzení základních profesních a technických předpokladů včetně nabídkových cen.
Ing. Miroslav Holeček, Mlýnská 2, 370 01 České Budějovice, nesplnil zadání, nebyla předložena
Smlouva o dílo, nebylo prohlášení o vázanosti s obsahem výzvy a zadávací dokumentace.
Návrh usnesení č. 3/8/2013:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh hodnotící komise, společnost MAX – Professional, s. r. o.,
Dunajovice 69, 379 01 Třeboň, jako dodavatele stavby „Dostavba veřejného osvětlení a oprava místní
komunikace – Lišovská cesta“.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo se společností MAX Professional, s. r. o., Dunajovice 69, 379 01 Třeboň, s celkovou cenou včetně DPH 362.510,00 Kč.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 3/8/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

4) Územní souhlas a dotace na stavbu „Dostavba veřejného osvětlení a oprava místní komunikace –
Lišovská cesta“
Dne 17. 9. 2013 byl doručen Obci Dunajovice územní souhlas na stavbu „Dostavba veřejného
osvětlení a oprava místní komunikace – Lišovská cesta“. Územní souhlas nabývá účinnosti dnem
doručení, tj. dne 17. 9. 2013.
Obci Dunajovice byla na tuto stavbu přidělena dotace (investiční a neinvestiční) z POV Jihočeského
kraje ve výši 150.000 Kč. Dotace je poskytnuta ve výši maximálně 50 % z oprávněných nákladů, tzn.
že obec z rozpočtu tuto stavbu musí dofinancovat částkou 212.510 Kč včetně DPH. K získání dotace
je nutné předložit Krajskému úřadu územní souhlas se stavbou, protokol o výběrovém řízení, smlouvu
o dílo s dodavatelem stavby včetně položkového rozpočtu.
Dne 27. 9. 2013 budou veškeré tyto doklady předloženy Krajskému úřadu Jihočeského kraje
prostřednictvím Městského úřadu, odboru územního plánování a stavebního řádu.
Po obdržení těchto dokumentů zašle Krajský úřad Jihočeského kraje Obci Dunajovice smlouvu o
poskytnutí dotace. Po jejím schválení zastupitelstvem obce a podpisu budou na účet Obce Dunajovice
převedeny finanční prostředky ve výši 150.000 Kč.
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Návrh usnesení č. 4/8/2013:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené informace.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 4/8/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

5) Stavba ČOV
Na stavbě jsou dokončena veškerá propojovací potrubí mezi objekty ČOV, dokončena biologická
nádrž, ve které chybí pouze panelová komunikace na dně nádrže, jsou dokončovány zemní práce na
úpravě prostoru ČOV, připravena základová deska pro „buňku“ se skladem a sociálním zařízením.
Měly by začít dokončovací práce na přístupové komunikaci, komunikacích uvnitř objektu ČOV,
oplocení ČOV. Bylo započato s napouštěním rybníka Potocký.
Dne 18. 9. 2013 na kontrolním dnu stavby ČOV byla předána informace od TDI stavby ČOV, že
SFŽP (projektový manažer, vedoucí projektového manažera) odsouhlasil seznam víceprací na stavbě
„Kanalizace a ČOV Dunajovice“, den 25.9.2013 na kontrolním dnu byla tato informace potvrzena.
Schválit vícepráce uvedené v bodu 2) až 8) musí ještě komise OPŽP. Na ostatní vícepráce dle
seznamu schváleného na zasedání zastupitelstva obce dne 15. 8. 2013 bude pravděpodobně
poskytnuta dotace z rozpočtové rezervy dle cenové přílohy ke smlouvě o dílo.
Oplocení ČOV, jeho trasa, bude pozměněna. K ČOV bude připlocen ještě pozemek parc.č. 1596/3,
který je ve vlastnictví obce, a lze na něm „vybudovat“ malou kompostárnu. Obec nemá prostor, kam
vozit posečenou trávu z obecních pozemků, kam ukládat větve z jarního prořezu stromů od občanů
obce. Tento pozemek je vyjmut ze zemědělských dotací, je vyjmut z nájemní smlouvy s K+K, když
by nebyl připlocen, neměl by přístup, pouze z pole, byl by nevyužit. Opětovné přidání do dotací je
problematické, v současné době je na tomto pozemku skladována ornice, sejmutá ze stavebních
pozemků. Pozemek by měl být upraven do původního stavu po dokončení stavby.
Dne 24.9.2013 byla schválena finančním manažerem faktura STRABAG – červenec 2013, dne
25.9.2013 faktura STRABAG – srpen 2013. Ostatní faktury byly schváleny finančním manažerem již
dříve. Starosta obce ve spolupráci s P. Heidingerem hodlal dne 25.9.2013 vytvořit žádost o platbu
(ŽOP) na SFŽP na proplacení faktur:
- STRABAG – červenec 2013,
2.974.880,35 Kč
- STRABAG – červenec II 2013,
1.794.757,24 Kč
- STRABAG – srpen 2013,
1.659.712,50 Kč
- TDI červen,
9.500,00 Kč zaplaceno
- DPH TDI červen
1.995,00 Kč zaplaceno
- TDI červenec
9.500,00 Kč zaplaceno
- DPH TDI červen
1.995,00 Kč zaplaceno
- Koordinátor BOZP 03 – 08/2013 ½ částky dle smlouvy o dílo
26.400,00 Kč zaplaceno
- DPH Koordinátor BOZP
5.544,00 Kč zaplaceno
Celkem ŽOP
6.484.284,09 Kč
Při generování ŽOP v programu BENEFIL, bohužel, nejde vygenerovat ŽOP s touto částkou, pouze
3.500.000,- Kč. Ve 2.Q. nebyla 1. faktura zadána do ŽOP pro špatně zadané množství vykonané
práce, výsledná cena nesouhlasila se Smlouvou o dílo, faktura musela být opět přepracována. Tím
byla pozdržena, zadána až do 3. Q. 2013.
Podle původně předloženého harmonogramu prací fy STRABAG, byl i zpracován platební kalendář.
Platební kalendář je rozdělen na čtvrtletí. Ve 2.Q. nebyla částka vyčerpána, ve 3. Q. byla přečerpána.
z tohoto důvodu nelze vygenerovat ŽOP. Problém je v řešení se SFŽP, finančním manažerem.
Starosta obce si pozval ředitele STRABAGU, odštěpného závodu Č. Budějovice, byl zdůrazněn
problém s vystavenými fakturami, již čtvrtý případ od začátku stavby.
Stavba by měla být, podle probíhajících prací, ukončena do konce října 2013. Bude-li vše ze strany
dodavatele stavby v pořádku, je možnost úhrady všech faktur do konce roku. Od ledna by mohl začít
zkušební provoz ČOV.
Návrh usnesení č. 5/8/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice bere na vědomí předložené informace o stavbě ČOV.
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HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 5/8/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

6) Územní rozhodnutí, rozhodnutí o umístění stavby „Kanalizace a vodovod Dunajovice“
Dne 3. 9. 2013 proběhlo místní šetření před vydáním územního rozhodnutí na stavbu „Kanalizace a
vodovod Dunajovice“. Dne 17. 9. 2013 bylo Obci Dunajovice doručeno územní rozhodnutí veřejnou
vyhláškou, rozhodnutí o umístění stavby „Kanalizace a vodovod Dunajovice“. Jedná se o stavbu
kanalizace od č. p. 14 k bytovce č. p. 76 a dále do ČOV a stavba kanalizačního řadu, přeložení
vodovodního řadu do místní komunikace „Za humny“. Územní rozhodnutí bylo vyvěšeno na úřední
desce OÚ Dunajovice a na elektronické úřední desce na webu obce Dunajovice
www.obecdunajovice.cz dne 17. 9. 2013. Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat
odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení (vyvěšení). Toto územní rozhodnutí musí být vyvěšeno po
dobu minimálně 15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce MěÚ Třeboň a OÚ Dunajovice. Po jeho
sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Třeboň, odboru územního plánování a stavebního řádu, který vyznačí
nabytí právní moci.
Po nabytí právní moci lze podat žádost o stavební a vodoprávní povolení na stavbu „Kanalizace a
vodovod Dunajovice“ vodoprávnímu úřadu MěÚ Třeboň, odboru životní prostředí. Projekt ke
stavebnímu povolení má Obec Dunajovice připraven.
Z finančních důvodů by bylo dobré stavbu rozdělit na 3 etapy, každý rok - jedna etapa. Jedna etapa
bude kanalizace a vodovod Za Humny, další etapa bude bytový dům č. p. 76 až ČOV, poslední etapa
bude od domu č. p. 14 do vsi k Návesnému.
Návrh usnesení č. 6/8/2013:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o vodoprávní a stavební povolení na stavbu
„Kanalizace a vodovod Dunajovice“ vodoprávnímu úřadu MěÚ Třeboň, odboru životní prostředí. A
pověřuje starostu obce k oslovení společnosti Stavební poradna, s. r. o. se žádostí k podání nabídky na
zpracování výběrového řízení na dodavatele stavby „kanalizace a vodovod Dunajovice“.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 6/8/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

7) Volby do Poslanecké sněmovny
Na úřední desce je vyvěšeno oznámení o počtu a sídle volebního okrsku č. 1 v Dunajovicích a
stanovení minimálního počtu okrskové volební komise. Předběžně jsou dojednáni 3 členové okrskové
volební komise. Příprava voleb probíhá podle harmonogramu bez problémů.
Návrh usnesení č. 7/8/2013:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené informace o přípravě voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 7/8/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

8) Vodovod Dunajovice – výměny vodoměrů
Dne 12. 8. 2013 bylo vyměněno 10 vodoměrů, po jejich opravě a přecejchování bylo vyměněno dne
17. 9. 2013 dalších 10 vodoměrů u odběratelů v obci. Výměna proběhla na základě zákona o
vodovodech a kanalizacích, kdy musí být každý vodoměr po 6 letech vyměněn a úředně ověřen,
přecejchován. Výměny vodoměrů prováděl na základě objednávky obce ČEVAK, a. s., středisko
Třeboň.
Dne 27.9. a 28.9.2013 budou zapisovány stavy vodoměrů u odběratelů, spotřebovaná voda bude
vyfakturována.
Návrh usnesení č. 8/8/2013:
Zastupitelstvo obce schvaluje bere na vědomí výměnu vodoměrů.
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HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 8/8/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

9) Změna dodavatele elektrické energie pro Obec Dunajovice, výměna hlavního jističe v budově
školy, záměr opravy školy
Starosta Obce Dunajovice předkládá zastupitelstvu návrh na změnu dodavatele elektřiny.
V současné době je dodavatelem elektrické energie společnost Bohemia Energy.
Společnost CENTROPOL ENERGY, a. s. předložila obci nabídku zpracovanou dle odběrných míst
a spotřeby za fakturační období 03/2012 – 02/2013. Z nabídky vyplývá, když obec přejde ke
společnosti CENTROPOL ENERGY, a. s., úspora ve výši 9.860 Kč s DPH.
V budově bývalé školy č. p. 41 je stále instalován hlavní jistič o hodnotě 3 x 160 A. Tento jistič byl
nutný v době, kdy se celá budova vytápěla akumulačními kamny, byly spuštěny bojlery na teplou
vodu, byla v provozu kuchyně pro žáky MŠ. V dnešní době, kdy se nepředpokládá vytápění celé
budovy, budova je před rekonstrukcí, lze snížit hodnotu hlavního jističe na 3 x 20 A nebo 3 x 25 A.
V případě, že Obec Dunajovice přestaví školu na byty, bude pro každý byt zřízen hlavní jistič a
elektroměr. Dnes instalovaný jistič 3 x 160 A bude stejně odstraněn.
Pro budovu bývalé školy č. p. 41 je nutné schválit záměr jejího využití v budoucnu a začít
připravovat projekt a stavební povolení. Vzhledem k neurčitému záměru s budoucím využitím této
budovy platí Obec Dunajovice zbytečně na faktuře za jistič 3 x 160 A, při výměně za nižší by se
jednalo o úsporu až 20.000 Kč.
Návrh usnesení č. 9/8/2013:
Zastupitelstvo obce schvaluje snížit hodnotu hlavního jističe ve škole ze 3 x 160 A na hodnotu 3 x 20
A nebo 3 x 25 A.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 9/8/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

Návrh usnesení č. 10/8/2013:
Zastupitelstvo obce schvaluje přechod k jinému dodavateli elektrické energie.
HLASOVÁNO
0 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 9/8/2013 bylo schváleno.

5 x PROTI

10) Oslava 115. výročí založení SDH Dunajovice – náklady spojené s oslavou
Zastupitelstvo obce schválilo úhradu nákladů spojených s oslavou 115. výročí založení SDH do
20.000 Kč.
Na oslavu byl objednán profesionální fotograf Ján Gál, který nafotil necelých 1000 fotografií. Obci
předány 2 CD s fotografiemi. Z nich připravil fotoknihu, je objednáno 20 výtisků (10 ks pro obec, 10
ks si zakoupí hasiči). Fotokniha bude ve formátu A4, celkem 82 stran s popisky, úvodním slovem a
závěrečným výčtem soutěžících družstev.
Obec Dunajovice má povoleno distribuovat fotografie na svém webu a v Dunajovické kachně a pro
potřeby obce či SDH, pro ostatní distribuci je nutný souhlas autora.
Proplacené náklady:
- Benzin SDH
Financováno z rozpočtu – požární ochrana – dobrovolná část
-

Občerstvení (pivo družstva, guláš, pivo soutěž)
Poháry, sklenice, odznaky
Chemické WC
Fotografování akce Ján Gál
celkem proplaceno

Neproplacené náklady:
- 10 ks fotokniha

1.448,00 Kč
3.695,00 Kč
8.996,00 Kč
3.630,00 Kč
4.800,00 Kč
21.121,00 Kč včetně DPH
11.000,00 Kč
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-

Práce na fotoknize 6 hodin Ján Gál
Kapela Gráf
Celkem

2.160,00 Kč
7.000,00 Kč
20.160,00 Kč včetně DPH

Z bouřlivé diskuze o financování oslavy vzešel návrh:
Obec ponese již uhrazené náklady akce ve výši 21.121,- Kč (občerstvení, poháry, sklenice, odznaky,
chemické WC, fotografování). Obec uhradí náklady ve výši 11.000,- Kč na 10 ks fotoknih.
SDH Dunajovice si uhradí neproplacené náklady na hudební produkci ve výši 7.000,- Kč, práce na
zpracování fotoknihy 2.160,- Kč a 10 fotoknih pro členy SDH za 11.000,- Kč.
Starosta obce požádá o Smlouvu o použití fotografií, ve které budou specifikována autorská práva
pro využití fotografií pro Obec Dunajovice a pro SDH Dunajovice. Autorská práva uvedená na faktuře
jsou nedostačující.
Návrh usnesení č. 11/8/2013:
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení výdajů na úhradu nákladů spojených s oslavou 115. výročí
založení SDH Dunajovice o 1.121,- Kč. Zastupitelstvo schvaluje úhradu 10 ks fotoknih pro potřeby
obce ve výši 11.000,- Kč.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 11/8/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

11) Kontrola dodržování krizového zákona a předpisů vydaných jeho provedením – Hasičský
záchranný sbor Jindřichův Hradec
Dne 19. 9. 2013 proběhla na OÚ Dunajovice ohlášená kontrola dodržování krizového zákona a
předpisů vydaných k jeho provedení, kterou provedl Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje,
územní odbor Jindřichův Hradec.
Kontrolované období: stávající a uplynulý kalendářní rok. Protokol o proběhlé kontrole byl
zastupitelstvu předložen, přečten.
Návrh usnesení č. 12/8/2013:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené informace.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 12/8/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

12) Rozpočtové opatření č. 10/2013, 11/2013 a 12/2013
Starosta obce a účetní obce předkládají rozpočtové opatření č. 10/2013 ze dne 8. 8. 2013, č. 11/2013
ze dne 26. 8. 2013 a č. 12/2013 ze dne 26. 9. 2013.
RO č. 10/2013 ze dne 8. 8. 2013
Zvýšení příjmů
+
0,00 Kč
Snížení příjmů
0,00 Kč
Zvýšení výdajů
- 94.000,00 Kč
Snížení výdajů
+ 6.000,00 Kč
Celkem financování
- 88.000,00 Kč
RO č. 11/2013 ze dne 26. 8. 2013
Zvýšení příjmů
+
0,00 Kč
Snížení příjmů
0,00 Kč
Zvýšení výdajů
- 80.100,00 Kč
Snížení výdajů
+ 5.100,00 Kč
Celkem financování
- 75.000,00 Kč
RO č. 12/2013 ze dne 26. 9. 2013
Zvýšení příjmů
+
Snížení příjmů
-

0,00 Kč
0,00 Kč
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Zvýšení výdajů
Snížení výdajů
Celkem financování

- 114.947,00 Kč
+
0,00 Kč
- 114.947,00 Kč

Návrh usnesení č. 13/8/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice bere na vědomí RO č. 10/2013 ze dne 8. 8. 2013.
Zastupitelstvo Obce Dunajovice bere na vědomí RO č. 11/2013 ze dne 26. 8. 2013.
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje RO č. 12/2013 ze dne 26. 9. 2013. Viz přílohy
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 13/8/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

13) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Stavy účtů obce:
Sparkasse
1.322.174,34 Kč ke dni 24. 9. 2013
ČMZRB
11.203,10 Kč ke dni 31. 8 .2013
ČNB
861.349,43 Kč ke dni 20. 9. 2013
Pokladna
12.997,00 Kč ke dni 19. 9. 2013
Celkem
2.207.723,87 Kč
Čerpání úvěru
- 368.273,00 Kč ke dni 15. 8. 2013
Horní Dunajovice
U příležitosti 115. výročí založení SDH Dunajovice byli pozváni zástupci obcí Horní Dunajovice a
Dolní Dunajovice. Oslavy se zúčastnili zástupci obce Horní Dunajovice: starosta L. Březina,
zastupitel Z. Březina, J. Daňhel a zaměstnanec obce pan Březina.
Starosta Obce Dunajovice a zastupitel P. Holický provedli vzácnou návštěvu z Moravy po Třeboni a
okolí (rybník Rožmberk), po obci Dunajovice (výstavba ČOV, Kaple Zvěstování Panny Marie, Kaple
Svatého Kříže, poutní místo a křížová cesta...). Návštěva byla jednodenní, ráno proběhlo přivítání na
OÚ, ve večerních hodinách hosté odcestovali domů.
14) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22:00 hod.
Zapsal:

F. Uhlíř

Ověřovatelé zápisu: P. Holický

Starosta obce:

___________________________
___________________________

M. Čada

___________________________

František Uhlíř

___________________________

V Dunajovicích dne: 26. 9. 2013
Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 7.10.2013
Elektronicky zveřejněno dne: 7.10.2013
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