Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice konaného dne 30. 10.
2013 od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 9/2013.
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
F. Uhlíř
Ing. P. Pumpr
P. Holický
J. Víta
J. Melmerová
M. Čada
V. Palus
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 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 23. října 2013 od 18:30 hod. do ukončení zasedání zastupitelstva
obce. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a to od 23. října 2013 od 18:40 hod.
do 29. října 2013.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92
odst. 3 zákona o obcích).
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl zapisovatelem:
V. Paluse
Předsedající navrhl ověřovateli zápisu:
P. Holického a M. Čadu
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/9/2013:
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Václava Paluse a ověřovateli zápisu Petra
Holického a Miroslava Čadu.
HLASOVÁNO 7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 1/9/2013 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Smlouva na odběr a rozbor vzorků pitné vody z Vodovodu Dunajovice
4) Smlouva o dílo na činnosti spojené s administrací žádosti o dotaci na „Kanalizace a ČOV
Dunajovice“
5) Smlouva o mimořádném příspěvku na činnost MAS v roce 2014
6) Chov prasat
7) Záležitosti realizace protidrogové politiky na území Jihočeského kraje
8) Nájemní smlouva na rybník Potocký
9) Výstavba ČOV, financování stavby
10) Příprava rozpočtu na rok 2014,
11) POV Jč. kraje na 2014 – oprava budovy vodárny, výměna elektroinstalace
12) Rozpočtové opatření č. 13/2013, 14/2013
13) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
14) Závěr
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Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení č. 2/9/2013:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/9/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Smlouva na odběr a rozbor vzorků pitné vody z Vodovodu Dunajovice
Obec Dunajovice má smluvně zajištěny odběry vzorků odpadních vod se společností AGRO-LA,
spol. s r. o., Jindřichův Hradec. V roce 2013 byly vzorky odpadních vod již odebrány, na rok 2014
byly odběry pozastaveny z důvodu výstavby ČOV. Po ukončení výstavby ČOV, pro její spuštění ve
zkušebním provozu bude vydáno rozhodnutí vodoprávního úřadu MěÚ Třeboň, ve kterém bude
uvedena četnost odběrů a povolené hodnoty pro vypouštění. Poté bude toto rozhodnutí předáno
společnosti AGRO-LA, spol. s r. o., J. Hradec.
Pro rozbory pitné vody z Vodovodu Dunajovice nemá Obec Dunajovice smluvně zajištěny odběry
vzorků a jejich rozbory. Tři odběry vzorků prováděl starosta obce, tyto nebyly akreditované. Rozbory
vzorků prováděla laboratoř Povodí Vltavy s. p., České Budějovice.
Jeden akreditovaný odběr vzorků pitné vody provedla společnost AGRO-LA, spol. s r. o., J. Hradec
včetně rozborů.
Starosta obce předkládá návrh Přílohy č. 1 ke smlouvě na provedené práce – odběr vzorků pitné
vody z Vodovodu Dunajovice a jejich rozbor laboratoří společnosti AGRO-LA, spol. s r. o.,
Jiráskovo předměstí 630/III, J. Hradec, včetně cenového návrhu. Dle Provozního řádu pro Vodovod
Dunajovice je stanoveno odebírat:
- 3 x ročně vzorek pitné vody pro krácený rozbor z volitelného místa
- 1 x ročně vzorek pitné vody pro úplný rozbor z hygienického zařízení místní restaurace
- 1 x ročně vzorek surové vody z vrtu pro rozbor pitné vody před úpravou
Předloženy faktury za odebrané vzorky a jejich zpracování od AGRO-LA, spol. s r. o., J. Hradec a
faktury za zpracování vzorků laboratoří Povodí Vltavy, kde byly neakreditovaně odebrány vzorky
včetně jejich přepravy starostou obce.
Cena zpracování jednoho vzorku pitné vody – krácený rozbor dle Vyhlášky 252/2004 Sb.,
laboratoří Povodí Vltavy, s. p. = 1 000,- Kč + DPH + 25,- Kč + DPH za vystavení a zaslání
protokolu.
Laboratoř AGRO-LA, s. r. o. nabízí zpracování jednoho vzorku pitné vody – krácený rozbor dle
Vyhlášky 252/2004 Sb., za cenu 992,- Kč.
Oba dva vzorky jsou bez dopravy. Společnost AGRO-LA, s. r. o. nabízí cenu 12,- Kč / km, ale ujeté
kilometry jsou rozpočítány pro více odběratelů služeb.
Návrh usnesení č. 3/9/2013:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Dodatku č.1 ke Smlouvě na provedené práce– odběr vzorků
pitné vody z Vodovodu Dunajovice a jejich rozbor laboratoří společnosti AGRO-LA, spol. s r. o.,
Jiráskovo předměstí 630/III, J. Hradec, včetně cenového návrhu. Zastupitelstvo pověřuje starostu
obce k podpisu Dodatku č.1 ke Smlouvě na provedené práce– odběr vzorků pitné vody.
Zastupitelstvo žádá projednání a smluvní doložení výpovědní lhůty ze smlouvy do 3 měsíců, ještě
před podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě na provedené práce.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 3/9/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

4) Smlouva o dílo na činnosti spojené s administrací žádosti o dotaci na „Kanalizace a ČOV
Dunajovice“
Dne 7. 10. 2013 byl p. Petrem Heidingerem – Kancelář projektového poradenství, České
Budějovice, doručen k podpisu Obci Dunajovice Návrh Smlouvy o dílo na práce spojené
s administrací žádosti a zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce s názvem „Kanalizace
a ČOV Dunajovice“. Nabídka na výše uvedené činnosti byla zastupitelstvu obce předložena na
zasedání zastupitelstva obce dne 5. 10. 2012 a schválena usnesením zastupitelstva č. 3/9/2012.
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Celková cena za administraci žádosti (zpracování vystavených faktur a výpisů z účtů v programu
BENEFIL a dalších podkladů pro žádosti o platbu):
- rok 2013
48.000,- Kč + DPH
- rok 2014
6.000,- Kč + DPH
- Závěrečné vyhodnocení akce rok cca 2015 (po kolaudaci)
6.000,- Kč + DPH
- Celkem
60.000,- Kč + DPH
Návrh smlouvy o dílo, nabídka sjednaných prací a usnesení č. 3/9/2013 předloženy, přečteny.
Návrh usnesení č. 4/9/2013:
Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo s p. Petrem
Heidingerem, IČO: 705 06 477, DIČ: CZ7402101212. Předmětem této smlouvy je administrace
žádosti a zpracování podkladů pro ZVA s názvem „Kanalizace a ČOV Dunajovice“ podpořeného
z Operačního programu Životní prostředí. Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské
infrastruktury a snižování rizika povodní. Oblast podpory 1.1 – Snížení znečištění vod.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 4/9/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

5) Smlouva o mimořádném příspěvku na činnost MAS v roce 2014
Dne 9. 10. 2013 byl Obci Dunajovice doručen návrh Smlouvy o mimořádném příspěvku na činnost
MAS Třeboňsko v roce 2014. Návrh smlouvy doprovázel dopis Místní akční skupiny Třeboňsko o. p.
s. (MAS). V roce 2013 končí programovací období 2007 – 2013 pro dotace z EU. Od roku 2014 do
2020 bude nové programovací období, jehož podobu vyjednává Česká republika s Evropskou unií.
Pomocí MAS by měly být od roku 2015 rozdělovány další finanční prostředky z EU pro celou
republiku. Díky nestabilitě politické situace v ČR (nebude schválen rozpočet ČR, stálé změny
v rozdělování fondů EU), nebudou mít MAS finanční prostředky na svůj provoz. Z těchto důvodů
byla Obec Dunajovice požádána o mimořádný příspěvek na rok 2014 na činnost MAS Třeboňsko ve
výši 50,- Kč / obyvatel, tj. celkem 10.450,- Kč.
Dopis MAS Třeboňsko a návrh Smlouvy o mimořádném příspěvku na činnost MAS Třeboňsko
v roce 2014 předloženy, přečteny.
Návrh usnesení č. 5/8/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice požaduje předložení podrobnějších údajů z činnosti MAS
Třeboňsko a jeho financování. Hlasování o Smlouvě se odkládá na dobu po předložení těchto údajů.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 5/9/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

6) Chov prasat
Na pozemku parc. č. 1543 byl zřízen chov prasat (přibližně 20 ks). Jedná se o pozemek vedený
v KN jako orná půda, pozemek mimo zastavěné a zastavitelné území dle územního plánu. Pozemek
nemá kanalizaci, na pozemku není zdroj pitné vody, pod přístřešky není pravděpodobně zbudována
odizolovaná podlaha ani jímka, která by bránila vsaku močůvky, kejdy a hnoje do půdy. Na pozemku
byly zbudovány přístřešky pro chov prasat, bylo započato s pravděpodobně dřevostavbou, která je
pevně spojena se zemí betonovými patkami. Pozemek byl oplocen. Po sklizni kukuřice, která
obklopovala pozemek, byl zcela zviditelněn chov prasat z komunikace vedoucí k ČOV.
Po stížnostech občanů zaslal starosta obce podnět k prošetření chovu prasat Krajské veterinární
správě SVS pro Jihočeský kraj, Městskému úřadu v Třeboni odboru životního prostředí a odboru
územního plánování a stavebního řádu. Podání na úřady předloženy, přečteny.
Dne 29. 10. 2013 byl starosta obce telefonicky informován dr. Žiakovou z Krajské veterinární
správě SVS pro Jihočeský kraj. Chov prasat z veterinárního hlediska je přípustný, pouze nebyl
přihlášen. Údajně se jedná o křížence prasete domácího a divokého prasete.
Městský úřad v Třeboni odbory ŽP a územního plánování a stavebního řádu dosud Obec
Dunajovice neinformoval o výsledku svého šetření.
Návrh usnesení č. 6/9/2013:
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené informace.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 6/9/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

7) Záležitosti realizace protidrogové politiky na území Jihočeského kraje
Dne 14. 10. 2013 obdržela Obec Dunajovice dopis odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského
úřadu Jihočeského kraje s žádostí o podporu financování protidrogové politiky Jč. kraje v roce 2014.
Mělo by se jednat o spolufinancování poskytovaných adiktologických služeb, zaměřených na
snižování rizik spojených s užíváním drog a léčbu uživatelů drog.
Byl vytvořen „Model“, kde podíl každé obce Jč. kraje je stanoven počtem obyvatel. Pro Obec
Dunajovice by se mělo jednat o příspěvek na terénní služby v okrese JH ve výši 5,- Kč/obyvatel, tj.
celkem 1.045,- Kč pro rok 2014.
Dopis včetně příloh předložen, přečten.
Návrh usnesení č. 7/9/2013:
Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu příspěvku na terénní program v okrese Jindřichův Hradec,
který zabezpečuje Sdružení Meta, o. s., Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 270 16 218,
zastoupené Mgr. Boženou Havlovou, ve výši 1.045,- Kč.
HLASOVÁNO
1 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 7/9/2013 nebylo schváleno.

6 x PROTI

8) Nájemní smlouva na rybník Potocký
Starosta obce byl kontaktován jednatelem Mysliveckého sdružení Dunajovice za účelem sepsání
nájemní smlouvy na pozemky, které jsou součástí rybníka – nádrže Potocký v současné době po
dostavbě ČOV.
Obec Dunajovice vlastní níže uvedené pozemky, které jsou součástí nádrže Potocký:
Parc. č.
výměra v m² druh pozemku
1567/4
327
orná půda
zatopená část včetně hráze
1569/3
87
vodní plocha
1570/3
49
vodní plocha
1571/2
175
orná půda
zatopená část včetně hráze
1573/2
186
orná půda
zatopená část včetně hráze
1574/2
177
trvalý travní porost
zatopená část včetně hráze
1576/1
419
vodní plocha
hráz
1560/2
344
orná půda
pozemek ke stavbě ČOV
1590
1313
vodní plocha
hráz mezi rybníkem a biolog.nádrží
1584
1461
vodní plocha
2602/2
420
Ostatní plocha – komunikace
zatopená část
4958
celkem výměra
Výše uvedené výměry parcel jsou uvedeny dle katastru nemovitostí, část pozemků parc. č. 1567/4,
1571/2, 1573/2, 1574/2, 1560/2 jsou částečně obdělávány a částečně zasahují do rybníka, na těchto
pozemcích stojí hráz rybníka. Pozemek parc. č. 1576/1 je z části hráz, pozemek parc. č. 1590 je hráz
mezi rybníkem a biologickou nádrží a pozemek parc. č. 2602/2 je z větší části přístupová cesta
k rybníku, z části hráz a část je součástí rybníka. Výměry pozemků k pronajmutí budou upřesněny.
Obec Dunajovice pronajímá rybníky ve vlastnictví obce, kromě rybníku Nový a Ráček, za 3.500,Kč / rok / Ha.
Návrh usnesení č. 8/9/2013:
Obec Dunajovice schvaluje záměr pronájmu zatopené části pozemků parc.č. 1567/4, 1571/2,
1573/2, 1574/2, 1576/1, 1590 a 1560/2 a dále pozemků parc. č. 1569/3, 1570/3, 1584 a zatopenou
část pozemku parc.č. 2602/2 za 3.500,- Kč / 10.000 m² (Ha)/ rok, do konce roku 2022 s výpovědní
lhůtou 2 roky.
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Záměr pronajmout pozemky bude vyvěšen na úřední desce OÚ Dunajovice a bude zveřejněn na
webu obce.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 8/9/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

9) Výstavba ČOV, financování stavby
Dne 21. 10. 2013 byla projektovým manažerem a 22. 10. 2013 byla finančním manažerem
schválena faktura STRABAG – říjen 2013, dne 22.10.2013 byla vytvořena žádost o platbu č. 4 na
všechny schválené faktury STRABAG od července do října 2013, 3 fa TDI 07, 08 a 09/2013. Žádost
o platbu č. 4 (ŽOP) byla dne 22. 10. 2013 zaslána na SFŽP k proplacení. Jedná se o faktury:
- 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
- STRABAG – září 2013
1.898.987,32 Kč
- STRABAG – říjen 2013
1.723.662,51 Kč
- TDI červen, zaplaceno
9.500,00 Kč
- DPH TDI červen
zaplaceno
1.995,00 Kč
- TDI červenec
zaplaceno
9.500,00 Kč
- DPH TDI červenec zaplaceno
1.995,00 Kč
- TDI srpen
zaplaceno
9.500,00 Kč
- DPH TDI srpen
zaplaceno
1.995,00 Kč
- TDI září
zaplaceno
9.500,00 Kč
- DPH TDI září
zaplaceno
1.995,00 Kč
- Koordinátor BOZP 03 – 08/2013 ½ částky dle SOD zaplaceno
26.400,00 Kč
- DPH Koordinátor BOZP zaplaceno
5.544,00 Kč
Celkem úhrada
10.129.923,92 Kč
Z toho:
10.051.999,92 Kč STRABAG
úhrada z dotace a rozpočtu obce
38.000,00 Kč TDI
již uhrazeno z rozpočtu obce
7.980,00 Kč DPH TDI
již uhrazeno z rozpočtu obce + vratka FÚ
10.097.979,92 Kč
26.400,00 Kč Koo BOZP
již uhrazeno z rozpočtu obce
5.544,00 Kč Koo BOZP DPH
již uhrazeno z rozpočtu obce + vratka FÚ
10.129.923,92 Kč
Vyčerpání úvěru při úhradě faktur STRABAG
Části Fa STRABAG Duben II, Červen I, Červen II, Červenec, Červenec II a Srpen jsou uhrazeny
z úvěru u ČMZRB a. s., na Fa STRABAG Září a Říjen zbývá nevyčerpaná částka ve výši 686.613,00
Kč. Tím bude celá částka ve výši 2.000.000,00 Kč z úvěru vyčerpána.
Avizo pro příjemce podpory v rámci programu OPŽP.
Dne 30. 10. 2013 bylo zasláno Obci Dunajovice Avizo na úhradu dotace z EU ve výši 7.457.266,33
Kč a na úhradu dotace ze SFŽP ve výši 438.662,71 Kč. Celkem by měla Obec Dunajovice obdržet 5.
11. 2013 dotaci ve výši 7.895.929,04 Kč.
Uhradí li obec část faktur z úvěru 09-10/2013
uhrazená část faktur z úvěru 07-08/2013
část faktur z dotace
zbývá uhradit z rozpočtu obce
celkem neuhrazené faktury STRABAG

686.613,00 Kč
945.114,00 Kč
7.895.929,04 Kč
524.343,88 Kč
10.051.999,92 Kč

Návrh usnesení č. 9/9/2013:
Zastupitelstvo obce schvaluje celkové vyčerpání úvěru na stavbu ČOV ve výši 2.000.000,00 Kč.
Obec Dunajovice uhradí části faktur STRABAG září 2013 a STRABAG říjen 2013 z úvěru. Celkové
čerpání úvěru na tyto faktury bude 686.613,00 Kč. Tím bude celá částka úvěru vyčerpána.
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HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 9/9/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

Nový Občanský zákoník – zapsání rozestavěné stavby ČOV
Část přívodních kanalizačních řadů a vydláždění vpusti a výpusti odlehčovacích komor nebo jeho
část je postaveno na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví obce. Obec získala na tuto stavbu od
majitelů pozemků souhlas vyjádřený Smlouvou budoucí o smlouvě na zřízení věcného břemene.
Od 1. 1. 2014 nabývá platnost nový Občanský zákoník, dle kterého stavba a pozemek by měl být
jednoho vlastníka, stavba náleží majiteli pozemku. Zapsáním rozestavěné stavby do KN do konce
roku 2013 bude nadále stavba náležet Obci Dunajovice a ne majiteli pozemku.
Společnost STRABAG, a. s., dodavatel stavby ČOV, zpracovává geometrický plán a projektovou
dokumentaci skutečného provedení. Po získání geometrického plánu na stavbu ČOV lze v katastru
nemovitostí zapsat nedokončenou stavbu ČOV ještě před kolaudací.
Návrh usnesení č. 10/9/2013:
Zastupitelstvo obce schvaluje zapsání nezkolaudované stavby ČOV do katastru nemovitostí jako
rozestavěnou stavbu.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 10/9/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

Předání Pokyny pro obsluhu
Projektantem stavby ČOV p. Mandou byly vypracovány „Provoz a údržba ČOV Dunajovice Pokyny pro obsluhu“ čistírny odpadních vod.
Napouštění
V pátek 1. 11. 2013 ve 12:30 hodin bude schůzka TDI, starosta, stavbyvedoucí STRABAG,
stavbyvedoucí VHS, projektant a případně další zainteresovaní. Měla by se začít napouštět ČOV a
spustit předzkušební provoz na vrub dodavatele stvby.
Zkušební provoz
Po napuštění štěrbinové a biologické nádrže a předání kamerových zkoušek potrubí, tlakových
zkoušek potrubí, geometrického plánu a projektové dokumentace skutečného provedení je nutné
požádat vodoprávní úřad MěÚ Třeboň o schválení zkušebního provozu ČOV. Budou-li dodány
dokumenty lze požádat o zkušební provoz v prosinci.
Dodávka elektřiny pro ČOV – CENTROPOL ENERGY, a. s., nabídka
Obec Dunajovice nemá prozatím s nikým sepsanou smlouvu na dodávku elektřiny pro stavbu ČOV.
Podepsána a zaplacena je pouze Smlouva o distribuci elektřiny se společností E.on Distribuce.
Předložena nabídka společnosti CENTROPOL ENERGY, a. s., Ústí nad Labem na dodávku elektřiny
pro ČOV.
Smlouvu o dodávce elektřiny lze podepsat teprve po předložení revize na přípojku elektrické
energie k ČOV a elektrických rozvodů ve vlastní ČOV. Předání revize elektrického zařízení ČOV
proběhne dne 1. 11. 2013.
Návrh usnesení č. 11/9/2013:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí body o předání Pokynů pro obsluhu, napouštění ČOV, zkušební
provoz a sepsání smlouvy o dodávce elektrické energie pro ČOV se společností CENTROPOL
ENERGY, a. s.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 11/9/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

Den otevřených dveří dne 17. 11. 2013 od 14:00 do 16:00 hod.
Na žádosti občanů proběhne dne 17. 11. 2013 od 14:00 do 16:00 hod. den otevřených dveří ČOV.
10) Příprava rozpočtu na rok 2014,
Plánované akce na rok 2014:
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POV – oprava elektrorozvaděče ve vodárně (viz nabídka na vypracování projektu) + oprava
akumulační nádrže vodárny (bazén), výměna okna a vstupních dveří
Výběrové řízení na stavbu „Kanalizace a vodovod Dunajovice“
výměna výpusti (belu) v požární nádrži Návesný
oprava a zateplení budovy OÚ, změna vytápění
úprava lomu na Dunajovické hoře
mechanizace – pořízení malotraktoru na sečení trávy
lesy, těžba, výsadba, pěstební práce

Návrh usnesení č. 11/9/2013:
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení výše uvedených akcí pro rok 2014. Tyto akce budou
zahrnuty do rozpočtu obce na rok 2014.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 11/9/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

11) POV Jč. kraje na 2014 – oprava budovy vodárny, výměna elektroinstalace, dotace úroků úvěru
na ČOV
Starosta obce předložil nabídku společnosti Montela, s. r. o. na zpracování projektové dokumentace
celková výměna elektrozařízení v budově vodárny (stykače, jističe, kabely, osvětlení...). Nabídková
cena za zpracování projektové dokumentace včetně rozpočtu pro stavební povolení je 12.000,- Kč.
Starosta obce navrhuje provést výměnu vchodových dveří do budovy vodárny a výměnu
skleněných luxvér za plastové okno s ventilací. Výměnou by mělo být dosaženo úspor při vytápění
budovy vodárny v zimních měsících.
Starosta obce navrhuje opravu stěn a dna akumulační nádrže na pitnou vodu v budově vodárny.
V současnosti jsou stěny a dno pokryty gumovou či silikonovou stěrkou, která se od shora odlupuje.
Starosta obce požádal společnost Izoplast, České Budějovice, o zpracování cenové nabídky na opravu
stěn akumulační nádrže formou svaření „bazénové plachty“ s certifikací na pitnou vodu.
Na výměnu elektroinstalace vodárny, opravu akumulační nádrže a výměnu okna a dveří budovy
vodárny jako jedna akce lze požádat o dotaci z POV Jč. kraje pro rok 2014. Rekonstrukce budovy
vodárny dle výše uvedeného by měla zabezpečit obci bezproblémový provoz vodovodu minimálně na
deset let.
Návrh usnesení č. 11/9/2013: podá žádost do pov o dotaci
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti do POV Jč. kraje na rok 2014.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 11/9/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

12) Rozpočtové opatření č. 13/2013, 14/2013
Starosta obce a účetní obce předkládají rozpočtové opatření č. 13/2013 ze dne 30. 09. 2013, č.
14/2013 ze dne 30. 10. 2013.
RO č. 13/2013 ze dne 30. 09. 2013
Zvýšení příjmů
+
0,00 Kč
Snížení příjmů
0,00 Kč
Zvýšení výdajů
- 5.610,00 Kč
Snížení výdajů
+ 3.500,00 Kč
Celkem financování
- 2.110,00 Kč
RO č. 14/2013 ze dne 30. 10. 2013
Zvýšení příjmů
+ 23.000,00 Kč
Snížení příjmů
0,00 Kč
Zvýšení výdajů
- 12.820,00 Kč
Snížení výdajů
+
0,00 Kč
Celkem financování
+ 10.180,00 Kč
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Návrh usnesení č. 12/9/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice bere na vědomí RO č. 13/2013 ze dne 30. 09. 2013.
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje RO č. 14/2013 ze dne 30. 10. 2013. Viz přílohy.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 12/9/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

13) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Sparkasse
1.246.481,76 Kč ke dni 29. 10. 2013
ČMZRB
9.970,62 Kč ke dni 30. 10 .2013
ČNB
1.048.248,37 Kč ke dni 22. 10. 2013
Pokladna
18.502,00 Kč ke dni 29. 10. 2013
Celkem
2.323.202,75 Kč
Čerpání úvěru
-1.313.387,00 Kč ke dni 18. 10. 2013
Smlouva o použití fotografií – 115. výročí SDH
Ján Gál předložil k podpisu Smlouvu o použití fotografií (pro obec a SDH Dunajovice), které pořídil
z oslavy 115. výroční založení SDH v Obci Dunajovice. Smlouva podepsána dne 9. 10. 2013.
Smlouva předložena, přečtena.
Fakturace vodného za období 01/02/2013 – 01/10/2013
Byla provedena fakturace vodného za období 01/02/2013 – 01/10/2013 a rozeslány odběratelům
faktury s případnými doplatky či přeplatky.
14) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22:00 hod.
Zapsal:

V. Palus

___________________________

Ověřovatelé zápisu: P. Holický

Starosta obce:

___________________________

M. Čada

___________________________

František Uhlíř

___________________________

V Dunajovicích dne: 30. 10. 2013
Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 8. 11. 2013
Elektronicky zveřejněno dne: 8. 11. 2013
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