Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice konaného dne 12. 12.
2013 od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 10/2013.
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
F. Uhlíř
P. Holický
J. Víta
J. Melmerová
M. Čada
V. Palus
Omluveni: Ing. P. Pumpr
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 5. prosince 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 5. prosince 2013 od 18:30 hod. do ukončení zasedání
zastupitelstva obce. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a to od 5. prosince
2013 od 18:40 hod. do 12. prosince 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 J. Vítu
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/10/2013:
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Jitku Melmerovou a ověřovateli zápisu Petra
Holického a Jana Vítu.
HLASOVÁNO 6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 1/10/2013 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla - ČOV
4) Vyhláška komunální odpad – cena
5) Vyhláška cena pitné vody
6) Vyhláška komunitní kompostování
7) Nájem rybníka Potocký
8) Pronájem rybníka Trávný
9) Žádost o dotaci z POV Jihočeského kraje na rok 2014, smlouvy na dotace z POV 2013
10) Žádost o odkup pozemku parc. č. 2623/6 a části pozemku parc. č. 2623/1
11) Sdělení k podnětu stavby na pozemku parc. č. 1543
12) Zpráva o uplatňování územního plánu Dunajovice
13) Rozpočtové opatření č. 15/2013 a 16/2013
14) Rozpočet na rok 2014
15) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
16) Závěr
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Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení č. 2/10/2013:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/10/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla - ČOV
Starosta obce požádal vodoprávní úřad, odbor životního prostředí, MěÚ Třeboň o vydání povolení
ke zkušebnímu provozu. Vodoprávní úřad svolal závěrečnou kontrolní prohlídku dokončené stavby
spojenou s ústním jednáním na úterý 17. 12. 2013 od 9:00 hod. Starosta obce požádal o vyjádření
Povodí Vltavy, st. podnik, Správu CHKO Třeboňsko, Oblastní inspektorát bezpečnosti práce.
Vyjádření a souhlasy se zkušebním provozem byly vydány. Starosta obce požádal vodoprávní úřad
kraje, odbor životního prostředí, lesnictví a zemědělství Jihočeského kraje o rozšíření povolení
na provozování o stavbu ČOV. Povolení k provozování obdržela obec dne 5. 12. 2013.
Starosta požádal odpovědného zástupce Ing. M. Mandu o vypracování provozního řádu ČOV.
Dne 28. 11. 2013 byl do elektroměrného pilíře osazen elektroměr.
Návrh usnesení č. 3/10/2013:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené informace.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 3/10/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

4) Vyhláška komunální odpad – cena
Starosta obce předkládá přehled skutečných nákladů na svoz komunálního odpadu, separovaného
odpadu, sběrového dne a biologického odpadu za prosinec 2012 a leden – listopad 2013. V přehledu
je též uvedena odměna za separovaný odpad od společnosti EKO-KOM. Z výpočtu vyplývá, že
náklady na svoz komunálního odpadu se rovnají poplatkům vybraným za komunální odpad + odměna
za separovaný odpad od společnosti EKO-KOM.
Svozová firma Marius Pedersen nepředpokládá navýšení cen za skládkování a svoz odpadu.
Z výpočtu předpokládaných nákladů na svoz komunálního odpadu na rok 2014 vyplývá, že poplatek
za komunální odpad od občanů a majitelů nemovitostí v obci není nutné zvyšovat.
Svozová firma Marius Pedersen zdarma nabízí obci dodání hnědých nádob na biologický odpad o
objemu 240 l. Tyto nádoby by byly sváženy od měsíce května do měsíce konce září jednou za 14 dní.
Nádoby by byly rozmístěny do každého domu. Jediné náklady obce by byly na svoz těchto nádob.
Vzhledem k podání žádosti na dodání kompostérů doporučuje starosta obce řešit biologický odpad
až na základě úspěšné / neúspěšné žádosti o dodání kompostérů.
Návrh usnesení č. 4/10/2013:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku Obce Dunajovice č. 1/2013, o poplatku za
komunální odpad. Sazba poplatku pro každou fyzickou osobu, při jejíž činnosti vzniká komunální
odpad, činí 500,- za kalendářní rok. Poplatek je splatný do 31. 3. 2014.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 4/10/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

5) Vyhláška cena pitné vody
Starosta obce předkládá kalkulaci předpokládaných nákladů na provoz vodovodu Dunajovice pro
rok 2014. Tento předpoklad výše nákladů vychází ze skutečných nákladů na provoz vodovodu
Dunajovice v roce 2013, smluvních vztahů (rozbory pitné vody, odpovědný zástupce provozovatele),
odpisy z majetku, platba za odběr podzemní vody, náklady na elektřinu, obsluhu a výměnu vodoměrů
u části odběratelů. Předpokládané náklady pro provoz vodovodu pro rok 2014 činí 194 378,- Kč.
Z důvodu účtování pevné složky vodného měsíční částkou je nutné upravit celkovou částku za rok
z 283,- Kč + 15% DPH účtovaných v roce 2013 na částku 288,- Kč + 15 % DPH, to činí 24,- Kč + 15
% DPH za měsíc. Předpokládané množství fakturované vody bude 5 000 m3, vychází ze skutečného
stavu roku 2012 a 2013. Kalkulace výpočtu ceny za m3 předložena.
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Navýšením pevné složky vodného, předpokládaným navýšením počtu přípojek pro rok 2014
vychází dle předpokládaných nákladů na provoz snížení pohyblivé složky vodného (ceny za m3) na
29,60 Kč + 15 % DPH.
Návrh usnesení č. 5/10/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje na základě předložené kalkulace:
- pevnou složku dvousložkové formy vodného ve výši 288,- Kč / rok bez DPH, tj. 331,20 Kč vč.
DPH za rok
- pohyblivou složku dvousložkové formy vodného ve výši 29,60 Kč / m3 bez DPH, tj. 34,04 Kč za m3
vč. DPH.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 5/10/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

6) Vyhláška komunitní kompostování
Starosta obce Dunajovice předložil návrh na dodání vyhlášky o komunitním kompostování. Na
nevyužitém v severozápadní pozemku ČOV by bylo možné svážet posekanou trávu z obecních
prostor, drtit větve a jiný dřevný odpad z obecní zeleně, bylo by možné i odebírat trávu a dřevný
odpad od občanů. V prostoru ČOV by bylo možné vytvářet kompost z tohoto biologického odpadu.
Tímto by obec předešla budoucím problémům s likvidací biologického odpadu.
Z diskuze vyplynul:
Návrh usnesení č. 6/10/2013:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k připravení vyhlášky pro kompostárnu na pozemku ČOV.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 6/10/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

7) Nájem rybníka Potocký
Dne 8. 11. 2013 byl na úřední desce OÚ Dunajovice a na elektronické úřední desce vyvěšen záměr
přenechat do nájmu pozemky parc. č.: 1576/1, 1584 a části pozemků parc. č.: 1569/3, 1570/3, 1574/2,
1573/2, 1571/2, 1567/4, 2602/2, 1590, 1560/2 (všechny pozemky v k. ú. a obci Dunajovice), které
jsou součástí umělé nádrže (rybníka) Potocký, Mysliveckému sdružení Dunajovice.
Záměr přenechat do nájmu pozemky byl sejmut před zasedáním zastupitelstva. K záměru se nikdo
z občanů ani majitelů nemovitostí nevyjádřil. Starosta obce předkládá zastupitelstvu návrh nájemní
smlouvy na pozemky a části pozemků, které jsou součástí umělé vodní nádrže Potocký.
Návrh usnesení č. 7/10/2013:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemků parc. č.: 1576/1, 1584 a části pozemků parc. č.:
1569/3, 1570/3, 1574/2, 1573/2, 1571/2, 1567/4, 2602/2, 1590, 1560/2 (všechny pozemky v k. ú. a
obci Dunajovice), které jsou součástí umělé nádrže (rybníka) Potocký Mysliveckému sdružení
Dunajovice, o celkové výměře 0,2729 ha za 3 500,- Kč za ha, tj. 955,15 Kč zaokrouhleno 955,- Kč za
rok.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 7/10/2013 nebylo schváleno.

0 x PROTI

8) Pronájem rybníka Trávný
Obec Dunajovice obdržela dne 4. 12. 2013 žádost od p. Josefa Klabečka o pronájem rybníka
Trávný na pozemku parc. č. 2581 v k. ú. Dunajovice za účelem využívání k produkčnímu chovu ryb.
Starosta obce předkládá tuto žádost s tím, že obec by mohla provozovat rybník Trávný ve vlastní
režii z důvodu „výroby“ ryb pro sportovní rybolov v lomu na Dunajovické hoře.
Z diskuze vyplynul:
Návrh usnesení č. 8/10/2013:
Obce Dunajovice má záměr provozovat rybník Trávný sama, ve vlastní režii.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 8/10/2013 bylo schváleno.
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0 x PROTI

9) Žádost o dotaci z POV Jihočeského kraje na rok 2014, smlouvy na dotace z POV 2013, kontrola
dotace z POV Jihočeského kraje na rok 2012 – oprava vrtu a přípojka elektřiny k vodárně
Dne 31. 10. 2013 obdržela Obec Dunajovice návrh Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci
Programu obnovy venkova Jihočeského kraje (POV) v roce 2013 č. j.: SD/OREG/638/2013 jedná se
o dotaci na „Dostavbu veřejného osvětlení a oprava místní komunikace Lišovská cesta, parcela č.
2620/10, 2620/15, 2575/4 a 2597/1 v k. ú., Dunajovice“. Obec obdržela na tuto stavbu dotaci ve výši
150 000,- Kč. Dotace byla převedena na účet obce.
Starosta obce podepsal smlouvu o poskytnutí dotace dne 31. 10. 2013.
Dne 4. 12. 2013 obdržela Obec Dunajovice návrh Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci
Programu obnovy venkova Jihočeského kraje (POV) v roce 2013 č. j. SD/OREG799/2013. Jedná se o
„Dotaci úroků z úvěru na stavbu Kanalizace a ČOV Dunajovice“ za rok 2013. Dotace bude
poskytnuta ve výši 6 331,- Kč převodem na účet obce. Jedná se o 70 % uhrazených úroků z úvěru u
ČMZRB za rok 2013.
Návrh usnesení č. 9/10/2013:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje (POV) v roce 2013 č. j.: SD/OREG/638/2013, schvaluje také příjem
dotace ve výši 150 000,- Kč. a Smlouvu o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje (POV) v roce 2013 č. j. SD/OREG799/2013. Schvaluje také příjem dotace
ve výši 6 331,- Kč.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 9/10/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

Dne 4. 12. 2013 byla provedena kontrola poskytnuté dotace na převystrojení vrtu na pozemku parc.
č. 1050/14 v k. ú. Přeseka a přípojky elektřiny k vodárně na pozemku parc. č. st. 125 v k. ú.
Dunajovice, kontrola byla provedena poskytovatelem dotace – Jihočeským krajem – Ing. Povišerová
a Ing. Nedvědová. Kontrolou bylo zjištěno, že ve Smlouvě o poskytnutí účelové dotace v rámci POV
Jihočeského kraje v roce 2012, č. j. SD/OREG/688/2012 nejsou uvedeny pozemky, na kterých byla
vybudována přípojka elektřiny NN k vodárně, ve smlouvě je uveden pouze pozemek parc. č. 125 v k.
ú. Dunajovice, na kterém stojí budova vodárny a pozemek parc. č. 1050/14 v k. ú. Přeseka, pozemek
na kterém je vybudován vrt.
Starosta obce předložil kontrolnímu orgánu stavební povolení na přípojku – Územní souhlas a
souhlas s provedením ohlášené stavby na stavbu „Přípojka NN – vodárna na parc. č. st. 125 –
Dunajovice“, ve kterém jsou vyjmenované čísla pozemků parc. č. st. 125, 1522/1, 2605/5 (vše
pozemky obce), pozemky parc. č. 1524/2, 2605/1, 1475/6, 1478/6, 1479/4 a 1523/1 (vše pozemky
silnice - Jihočeského kraje ve správě SÚS).
Dále předložil vyjádření k projektovému návrhu stavby „Přípojka elektřiny k vodárně na pozemku
parc. č. 125 v k. ú. Dunajovice“. V tomto vyjádření jsou též uvedeny výše uvedené pozemky parc. č.
1524/2, 2605/1, 1475/6, 1478/6, 1479/4 a 1523/1 (silnice Jihočeského kraje ve správě SÚS), dále
předložil smlouvu u budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, ve které jsou uvedeny pozemky
parc. č. 1524/2, 2605/1, 1475/6, 1478/6, 1479/4 a 1523/1, pozemky, na kterých bude zřízeno věcné
břemeno pro přípojku elektřiny NN k vodárně. Starosta obce předložil kontrolnímu orgánu též
Sdělení vodoprávního úřadu k udržovacím pracím na vrtané studni HV-1 na pozemku parc. č.
1050/14 v k. ú. Přeseka.
Kontrolní orgán požádal starostu obce o prohlídku pozemků, na kterých byla vybudována přípojka
elektřiny k vodárně a pozemku parc. č. 1050/14 v k. ú. Přeseka, na kterém je vrtaná studna. Kontrolní
orgán si provedl fotodokumentaci.
Na závěr kontroly bylo konstatováno, že:
- obec měla veškerá povolení jak na opravu vrtu, tak na stavbu přípojky elektřiny k vodárně
- obec postavila přípojku k vodárně v souladu s vydanými povoleními
- ve Smlouvě o poskytnutí účelové dotace v rámci POV Jihočeského kraje v roce 2012, č. j.
SD/OREG/688/2012 bohužel nejsou uvedeny pozemky parc. č. 1522/1, 2605/5 (vše pozemky obce),
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pozemky parc. č. 1524/2, 2605/1, 1475/6, 1478/6, 1479/4 a 1523/1 (vše pozemky silnice Jihočeského kraje ve správě SÚS)
- Obci Dunajovice hrozí vrácení části dotace, té která byla použita na stavbu přípojky elektřiny a
penále ve výši až 100 % částky dotace
- výsledek této kontroly bude předložen na lednovém zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje do
této doby by měla Obec Dunajovice požádat zastupitelstvo kraje o prominutí penále a prominutí
vrácení dotace.
Návrh usnesení č. 10/10/2013:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené informace o kontrole dotace z POV Jihočeského
kraje na rok 2012.
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti zastupitelstvu Jihočeského kraje o prominutí penále a
prominutí navrácení části dotace, která byla použita na stavbu přípojky elektřiny k vodárně.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 10/10/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

Na zasedání zastupitelstva dne 30. 10. 2013 usnesením č. 11/9/2013 bylo schváleno podání žádosti
o dotaci z Programu obnovy venkova (POV) Jihočeského kraje na opravu vodárny. Starosta obce
požádal firmu Izoplast, Hlinsko o podání nabídky na opravu stěn akumulační nádrže fólií. Byla dána
objednávka společnosti Montela, České Budějovice na projekt opravy a výměny elektroinstalace
vodárny. Projekt a nabídka předloženy. Dle rozpočetu na výměnu elektroinstalace: 116 600,- Kč,
společnost Izoplast, a. s. nabídla na izolaci akumulační nádrže hydroforové stanice – vodárny fólií
TPO – polyolefinovou fólií za 29 000,- Kč bez DPH.
Z důvodu „zateplení“ budovy vodárny by bylo dobré vyměnit luxfery za plastové okno a plechové
dveře za plastové, odhadovaná cena max. 40 000,- Kč.
Celkem předpokládané náklady na opravu budovy vodárny 320 500,- Kč.
Vzhledem k rozpočtu na tuto akci by mohla obec ještě zateplit obvodové zdi a střechu budovu
vodárny a tím snížit náklady na vytápění v zimních měsících. Odhadované náklady na zateplení
134.400,- Kč. Celkem 320.000,- Kč
Žádost o dotaci z POV Jihočeského kraje na rok 2014 – dotace úroků z úvěru na stavbu
Kanalizace a ČOV Dunajovice
Obec Dunajovice obdržela splátkový kalendář úroků z úvěru na stavbu Kanalizace a ČOV
Dunajovice, Smlouva o úvěru 2012-0201-2C. Dle splátkového kalendáře by měla Obec Dunajovice
uhradit v roce 2014 celkem 40 733,17 Kč na úrocích z úvěru. Podá-li obec žádost o dotaci z POV na
úroky z úvěru, lze získat 70 % ze splacených úroků, tj. 28 513,- Kč.
Návrh usnesení č. 11/10/2013:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o účelovou dotaci z POV Jihočeského kraje na rok
2014 na opravu budovy vodárny na pozemku parc. č. st. 125 – výměna elektroinstalace, oprava
izolace akumulační nádrže, výměna okna a dveří a zateplení budovy vodárny (fasáda a střecha)
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o účelovou dotaci z POV Jihočeského kraje na rok
2014 na úhradu úroků z úvěru na stavbu „Kanalizace a ČOV Dunajovice“
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 11/10/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

10) Žádost o odkup pozemku parc. č. 2623/6 a části pozemku parc. č. 2623/1
Majitel domu č. p. 37 požádal Obec Dunajovice o odkup pozemku 2623/6 o výměře 24 m 2 . Jedná
se o zaplocenou předzahrádku před domem č. p. 37. V minulosti již byl prodán též sousední
zaplocený pozemek parc. č. 2623/18.
Dále požádal o odkup části pozemku parc. č. 2623/1 o výměře cca 13 m2 . Jedná se také o
zaplocenou část obecního pozemku, na kterém stojí zděná kůlna. Je nutné část pozemku parc. č.
2623/1 oddělit geometrickým plánem.
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Kopie katastrální mapy předložena.
V minulosti byly zaplocené pozemky – předzahrádky prodávány za cenu 50,- Kč za m2 . Starosta
obce předkládá návrh usnesení:
Návrh usnesení č. 12/10/2013:
Obec Dunajovice vyvěsí záměr na prodej pozemku parc. č. 2623/6 o výměře 24 m2 a část pozemku
parc. č. 2623/1 o výměře cca 13 m2 za částku 50,- Kč za m2.
Majitel domu č. p. 37 nechá zpracovat geometrický plán na oddělení části pozemku parc. č. 2623/1.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 12/10/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

11) Sdělení k podnětu stavby na pozemku parc. č. 1543
Dne 26. 11. 2013 proběhlo místní šetření na pozemku parc. č. 1543 v k. ú. Dunajovice. Šetření se
týkalo staveb na tomto pozemku pro chov domácích prasat. Dne 4. 12. 2013 obdržela obec sdělení
k podnětu, který podala Obec Dunajovice, žádost o prošetření výstavby objektů na pozemku parc. č.
1543. Sdělení Stavebního úřadu MěÚ Třeboň k podnětu předloženo, přečteno.
Závěr stavebního úřadu: stavební úřad zjistil, že dle územního plánu se jedná o pozemek
v nezastavěném území Obce Dunajovice. Funkční využití pozemku je orná půda. Na předmětném
pozemku, proto nelze realizovat uvedené stavby. Stavební úřad k věci uvádí, že jak bylo na místě
zjištěno, chov prasat už není v místě provozován. K věci se také doplňuje, že orgánem ve věci
nakládání s odpady (hnůj, kejda) je MěÚ Třeboň, odbor ŽP, který dle znalosti stavebního úřadu věc
odpadů řeší po vlastní linii. Stavební úřad závěrem uvádí, že byly shledány důvody pro zahájení
řízení o odstranění stavby dle § 129 odst. 2 Stavebního zákona.
Návrh usnesení č. 13/10/2013:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené informace.
HLASOVÁNO
x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 13/10/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

12) Zpráva o uplatňování územního plánu Dunajovice
Obec Dunajovice obdržela od Odboru územního plánování a stavebního řádu MěÚ Třeboň návrh
zprávy o uplatňování územního plánu. Starosta obce některé části zprávy doplnil a opravil. Návrh
zprávy o uplatňování územního plánu Dunajovice předložen, přečten. Odbor územního plánování
rozešle dotčeným orgánům, následně v roce 2014 bude zpráva předložena zastupitelstvu k projednání
a schválení.
Z návrhu zprávy vyplývá, že není nutné přepracovávat územní plán. Obec má dostatek
zastavitelných ploch, tyto plochy jsou v souladu s krajským územním plánem – ZÚR Jč. kraje a
v souladu s územní studií Třeboňsko-Novohradsko, realizuje se a v budoucnu by měla být dokončena
páteřní síť kanalizace tak, aby ze všech zastavitelných ploch bylo umožněno napojení. Obec má
funkční vodovod, funkční síť elektřiny, telefonů, koncepce uspořádání krajiny je stabilní, plochy
výroby jsou stabilizované, nepředpokládá se vymezení nových ploch výroby.
Územním plánem je vymezen koridor pro výstavbu vodovodního řadu a vodojemu na akci
„Zásobování Třeboňska pitnou vodou II. etapa“. Tento koridor je v souladu s krajským územním
plánem – ZÚR Jč. kraje.
Návrh usnesení č. 14/10/2013:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené informace.
HLASOVÁNO
x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 14/10/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

13) Rozpočtové opatření č. 15/2013 a č. 16/2013
Starosta obce a účetní obce předkládají rozpočtové opatření č. 15/2013 ze dne 11. 11. 2013 a
rozpočtové opatření č. 16/2013 ze dne 12. 12. 2013.
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RO č. 15/2013 ze dne 11. 11. 2013
Zvýšení příjmů
+ 280.000,00 Kč
Snížení příjmů
0,00 Kč
Zvýšení výdajů
- 69.080,00 Kč
Snížení výdajů
+ 25.500,00 Kč
Celkem financování
- 236.420,00 Kč
RO č. 16/2013 ze dne 12. 12. 2013
Zvýšení příjmů
+ 35.634,00 Kč
Snížení příjmů
0,00 Kč
Zvýšení výdajů
0,00 Kč
Snížení výdajů
+
0,00 Kč
Celkem financování
- 35.634,00 Kč
Návrh usnesení č. 15/10/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice bere na vědomí RO č. 15/2013 ze dne 11. 11. 2013.
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje RO č. 16/2013 ze dne 12. 12. 2013.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 15/10/2013 bylo schváleno.

0 x PROTI

14) Rozpočet na rok 2014
Do návrhu rozpočtu na rok 2014 byly zařazeny akce:
- výběrové řízení na dodavatele stavby Kanalizace a vodovod Dunajovice (prodloužení kanalizace Za
Humny, připojení bytového domu č. p. 76 a přeložení vodovodu Za Humny),
- oprava budovy vodárny (výměna elektroinstalace, izolace akumulační nádrže a výměna okna a
dveří),
- geodetické zaměření sítí ve správě obce (vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení),
- oprava kaple Zvěstování Panny Marie (omítnutí stropní omítky, vymalování),
- nákup malotraktoru na sečení trávy a případnou zimní údržbu chodníků,
- oprava fasády a zateplení podlah budovy OÚ.
Z důvodu nedostatku finančních prostředků je nutné některé akce vyřadit.
Starosta obce předkládá k diskuzi, na který z výše jmenovaných projektů lze podat druhou žádost o
dotaci z POV Jihočeského kraje a které z výše jmenovaných akcí se vyřadí z návrhu rozpočtu na rok
2014.
Z diskuze vyplynulo, že bude podána jedna žádost o dotaci z POV Jihočeského kraje na rok 2014
na rekonstrukci budovy vodárny. Při rekonstrukci bude provedeno též zateplení budovy a střechy. Ve
výdajích rozpočtu budou na rekonstrukci vodárny navýšeny finanční prostředky o 15 000,- Kč oproti
návrhu.
Z návrhu rozpočtu byly vyřazeny akce: fasáda a zateplení podlah obecního úřadu a malotraktor,
budou navýšeny finanční prostředky na nákup materiálu pro SDH Dunajovice o 25 000,- Kč. Ve
výdajích rozpočtu bude snížena částka na opravu stropu a vymalování Kaple Zvěstování Panny Marie
na 30 % odhadované částky, zbývajících 70 % bude pokryto dotací z Programu rozvoje venkova
(PRV) Ministerstva zemědělství.
Z návrhu rozpočtu byla vyřazena položka 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze SR – dotace na
lesní hospodářský plán ve výši 20 406,- Kč. Tatu dotaci již obec získala v měsíci prosinci. Daňové
příjmy na rok 2014 byly upraveny dle skutečných příjmů do 11/2013 + začátek prosince 2013.
Daňové příjmy byly navýšeny oproti návrhu vyvěšeném na úřední desce o 106 094,- Kč.
Návrh usnesení č. 16/10/2013:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje schodkový rozpočet na rok 2014, kde:
- příjmy činí
3 973 395,- Kč
- výdaje činí
3 911 450,- Kč
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-

splátka úvěru od ČMZRB ve výši
rozdíl financování z peněžních přebytků minulých let ve výši

HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 16/10/2013 bylo schváleno.

250 000,- Kč
188 055,- Kč
0 x PROTI

15) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Sparkasse
1.182.028,96 Kč ke dni 11. 12. 2013
ČMZRB
9.901,23 Kč ke dni 29. 11 .2013 + 10.000,- Kč 5.12.2013
ČNB
842.449,64 Kč ke dni 12. 12. 2013
Pokladna
16.854,00 Kč ke dni 12. 12. 2013
Celkem
2.051.233,83 Kč
Čerpání úvěru
-2.000.000,00 Kč ke dni 11. 11. 2013
Dopis od účetní obce
Účetní obce předložila zastupitelstvu dopis, ve kterém uvádí, že hodlá ke konci kalendářního roku
2013 ukončit svou činnost u Obce Dunajovice.
16) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 23:00 hod.
Zapsal:

J. Melmerová

___________________________

Ověřovatelé zápisu: V. Palus

Starosta obce:

___________________________

J. Víta

___________________________

František Uhlíř

___________________________

V Dunajovicích dne: 12. 12. 2013
Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 23. 12. 2013
Elektronicky zveřejněno dne: 23. 12. 2013
.
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