Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice konaného dne 16. 1. 2014
od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 1/2014.
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 9. ledna 2014. 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 9. ledna 2014 od 18:50 hod. do ukončení zasedání zastupitelstva obce.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a to od 9. ledna 2014 od 18:40 hod. do 16.
ledna 2014.
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:
P. Holického
Předsedající navrhl ověřovateli zápisu:
M. Čadu
a V. Paluse
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/1/2014:
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Petra Holického a ověřovateli zápisu Miroslava
Čadu a Václava Paluse.
HLASOVÁNO 6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 1/1/2014 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Vyúčtování dotace z POV na 2013 VO a oprava MK Lišovská cesta, vyúčtování dotace z POV na
úhradu úroků z úvěru na rok 2013, dotace z POV na úhradu úroků z úvěru na rok 2014, protokol
o výsledku provedené kontroly dotace z POV na 2012 – převystrojení vrtu
4) Žádost o dotaci na stavbu etapy „Kanalizace a vodovod Dunajovice“ – Přesecká, Výběrové
řízení na dodavatele stavby „Kanalizace a vodovod Dunajovice“
5) Změna odměňování členů zastupitelstva obce – nařízení vlády
6) Změna účetní obce
7) Pronájem rybníka Trávný
8) Oprava požární nádrže - rybníka Návesný
9) Hasičský ples, masopust, den matek, pouťová zábava, dětský den a Vítání léta 2014
10) Rozpočtové opatření č. 17/2013
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11) Oprava budovy vodárny na pozemku parc. č. st. 125 v k. ú. Dunajovice, dotace, zpracování
projektu
12) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – přestavba chaty na
pozemku parc.č. st. 119
13) Žádost o uzavření dohody o úhradě nepokrytých neinvestičních výdajů za žáky ZŠ, MŠ a
školských zařízení (jídelna, školní družina)
14) Práce v lese nabídka
15) Energie pod kontrolou – nabídka na dodávku elektřiny
16) Vnitřní směrnice 1/2014 o zadávání veřejných zakázek
17) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
18) Závěr
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení č. 2/1/2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/1/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Vyúčtování dotace z POV na 2013 VO a oprava MK Lišovská cesta, vyúčtování dotace z POV na
úhradu úroků z úvěru na rok 2013, dotace z POV na úhradu úroků z úvěru na rok 2014, protokol
o výsledku provedené kontroly dotace z POV na 2012 – převystrojení vrtu
Dne 9. ledna 2014 byla MěÚ Třeboň předána závěrečná zpráva a vyúčtování dotace z POV na
2013, dotace úroků z úvěru na stavbu „Kanalizace a ČOV Dunajovice“.
Celkové úroky z úvěru u ČMZRB, a. s. za rok 2013 činily 9 063,86 Kč. Z toho dotace činila 6 331,Kč, tj. 69,85 %.
Dne 10. ledna 2014 byla MěÚ Třeboň předána závěrečná zpráva a vyúčtování dotace z POV na
2013, dotace na „Dostavba veřejného osvětlení a oprava místní komunikace Lišovská cesta“.
Stavba veřejného osvětlení byla dokončena dne 15. 11. 2013, revizní zpráva byla předána 21. 11.
2013. Oprava místní komunikace Lišovská cesta byla ukončena 27. 12. 2013, předávacím protokolem
předána dne 30. 12. 2013, úhrada faktury byla provedena dne 30. 12. 2013.
Celková konečná částka za vybudování čtyř sloupů veřejného osvětlení a opravu místní
komunikace Lišovská cesta činila 403 285,- Kč vč. DPH. U této stavby si obec, jako plátce DPH,
nemohla nárokovat odpočet na vstupu, neboť se jedná o výkon veřejné správy.
Při realizaci této stavby bylo zjištěno, že:
- nelze připojit kabelové vedení k VO na sloup veřejného osvětlení před domem č. p. 51, byla chybně
zpracována projektová dokumentace. Propojení na stávající rozvody VO muselo být provedeno až na
vedlejším sloupu před domem č. p. 52 vzdušným kabelovým vedením zavěšeném na stávajícím
vodícím lanku.
- Uzemňovací drát FeZn byl veden od připojovacího sloupu až na úroveň trafostanice na pozemek
parc. č. 2620/10, došlo k prodloužení proti projektové dokumentaci.
- Původně požadovaný povrch opravované místní komunikace asfaltový recyklát, byl zaměněn za
štěrkodrť 0/32 z důvodu realizace stavby v listopadu a prosinci (při zpracování zadávací
dokumentace se předpokládalo, že k realizaci – opravě dojde v letních měsících a navržený asfaltový
recyklát se působením venkovních teplot a slunce spojí).
- Výměra opravované komunikace byla oproti zadávací dokumentaci větší.
Z výše uvedených důvodů byl dne 17. října 2013 sepsán Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na více a
méněpráce, kde zpracovaný položkový rozpočet byl navýšen o 40 775,- Kč vč. DPH.
Dotace úroků z úvěru na stavbu Kanalizace a ČOV Dunajovice na rok 2014
Starosta obce vygeneroval a vyplnil žádost na dotaci úroků z úvěru na stavbu Kanalizace a ČOV
Dunajovice z programu POV Jihočeského kraje na rok 2014. Žádost byla zaslána ČMZRB, a. s.
Praha k potvrzení výše úroků.
V papírové podobě byla žádost bez potvrzení banky předána MěÚ Třeboň dne 20. 12. 2013 s tím,
že bude doplněna obdrženým potvrzením banky o výše úroků. ČMZRB, a. s. zaslala potvrzenou
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žádost až 8. 1. 2014, výše úroků a sjednaný úvěr byl sice potvrzen, ale nebylo doplněno razítkem
banky. Z těchto důvodů nebude pravděpodobně žádost o dotaci úroků z úvěru poskytnuta.
Protokol o výsledku provedené kontroly
Dne 4. 12. 2013 byla provedena kontrola využití dotace poskytnuté v roce 2012 v rámci POV
Jihočeského kraje v roce 2012 na akci „Převystrojení vrtu a přípojka elektřiny pro vodovod
Dunajovice“. Při kontrole bylo zjištěno, že Obec Dunajovice měla na tuto akci stavební povolení,
smlouvu o smlouvě budoucí na uložení věcného břemene se SÚS Jihočeského kraje na vedení kabelu
NN k vodárně do pozemků Jihočeského kraje, sdělení Vodoprávního úřadu k udržovacím pracím na
vrtané studni na pozemku parc. č. 1050/14 v k. ú. Přeseka. Bylo provedeno výběrové řízení na
dodavatele této stavby, uzavřena smlouva o dílo, během realizace byl uzavřen Dodatek č. 2 ke
smlouvě o dílo, kde byla navýšena cena díla z důvodu změny původně zamýšlených prací, změny
byly samostatně vyčísleny v položkovém rozpočtu, dílo bylo předáno předávacím protokolem, byla
proplacena a zaúčtována v účetnictví obce faktura za provedené práce.
Kontrolou bylo též zjištěno, že ve Smlouvě o poskytnutí účelové dotace v rámci POV Jihočeského
kraje v roce 2012, č. j.: SD/OREG/688/2012 nebyly uvedeny pozemky v k. ú. Dunajovice, do kterých
bylo uloženo kabelové vedení NN, přípojky elektřiny od trafostanice na pozemku parc. č. 2605/5
k budově vodárny na pozemku parc. č. st. 125. Toto bylo obci kladeno za vinu. Byla provedena i
fyzická kontrola akce, tj. kontrola pozemků, kterými byl veden kabel NN pro vodárnu, byla
provedena fyzická kontrola vrtu na pozemku parc. č. 1050/14 v k. ú. Přeseka.
Závěr protokolu o kontrole uvádí, že obec měla na ve smlouvě neuvedené parcely vydaný Územní
souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby, který řádně předala před sepsáním smlouvy na MěÚ
v Třeboni (došlo k pochybení ze strany administrátora programu), navrhuje se doplnit parcely č.
1522/1. 1524/2, 2605/5, 2605/1, 1475/6, 1478/6, 1479/4 a 1523/1 vše v k. ú. Dunajovice do systému
evidence dotací POV JčK v roce 2012, aby byly správně uvedeny všechny údaje k realizované akci a
vydané náklady na akci odpovídaly skutečnosti.
Vzhledem ke skutečnosti, že Obec Dunajovice i přes výše uvedené nesrovnalosti, které budou
doplněny administrátorem programu, včas použila přidělenou dotaci, dodržela pravidla POV JčK
v roce 2012 a ustanovení smlouvy č. j.: SD/OREG/688/2012 nejsou navrhována žádná opatření.
Protokol byl sepsán a starostou obce podepsán dne 20. 12. 2013 u poskytovatele dotace.
Návrh usnesení č. 3/1/2014:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené informace o dotacích z POV 2012, 2013 a 2014.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 3/1/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

4) Žádost o dotaci na stavbu etapy „Kanalizace a vodovod Dunajovice“ – Přesecká, Výběrové
řízení na dodavatele stavby „Kanalizace a vodovod Dunajovice“
Jihočeský kraj vypsal dne 6. 12. 2013 grantový program na podporu výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury. Cílem grantového programu je podpora řešení problémů
s odkanalizováním v obcích do 2 000 obyvatel a řešení problémů v zásobování obyvatelstva vodou
v obcích do 2 000 obyvatel. Termín ukončení podání žádosti do tohoto grantového programu byl
vypsán na 8. 1. 2014 do 14 hod.
Obec Dunajovice již v roce 2012 z tohoto grantového programu získala dotaci na vybudování I.
etapy oddílné kanalizace a prodloužení veřejného vodovodu v západní části obce. Obec Dunajovice
připravuje stavbu „Kanalizace a vodovod Dunajovice,“ na tuto stavbu má vydané územní rozhodnutí
s nabytím právní moci dne 18. 10. 2013. Dne 15.1.2014 byla podána žádost o stavební povolení na
tuto akci.
Vzhledem k termínu vypsání a termínu podání žádosti, vzhledem k zůstatku na účtech obce k 31.
12. 2013 konzultoval starosta obce podání žádosti o dotaci na část tohoto projektu s místostarostou
obce a zastupiteli J. Vítou a V. Palusem. Výše dotace by mohla činit až 70 % uznatelných nákladů.
Na základě této konzultace byla dne 7. 1. 2014 podána žádost o dotaci z výše jmenované grantového
programu Jihočeského kraje na vybudování kanalizačního sběrače B a odlehčovací stoky B1 (od č. p.
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17 – napojení požární nádrže, okolo č. p. 14, 8, 83, dále k bytovému domu č. p. 76, dále k domu č. p.
64 a propojení tohoto kanalizačního sběrače s nově vybudovaným kanalizačním sběračem do ČOV).
Tento kanalizační sběrač umožní připojit na ČOV splaškové vody od 33 osob a zároveň posílení
kanalizace při přívalových deštích.
V případě získání dotace, v případě že zastupitelstvo obce odsouhlasí realizaci této etapy stavby
Kanalizace a vodovod Dunajovice, je nutné tuto stavbu dokončit cca do konce září 2014 a do 17.
října 2014 předat Jihočeskému kraji závěrečnou zprávu s vyúčtováním dotace na předepsaném
formuláři, tj. do voleb do obecních zastupitelstev.
Z těchto důvodů je nutné začít s výběrovým řízením na dodavatele stavby.
Výběrové řízení na dodavatele stavby „Kanalizace a vodovod Dunajovice“
Starosta obce, po předběžné domluvě zastupitelstva obce, požádal společnost Stavební poradna spol.
s r.o., České Budějovice, o podání nabídky na zpracování zadávací dokumentace a výběrového řízení
na stavbu „Kanalizace a vodovod Dunajovice. Vzhledem k podání žádosti o dotaci na etapu
„Kanalizační sběrač B a B1“, byla i tato varianta konzultována se společností Stavební poradna spol.
s r.o., České Budějovice.
Dne 15.1.2013 obdržela Obec Dunajovice návrh „Příkazní smlouvy“ na zadávací řízení „Kanalizace
a vodovod Dunajovice – kanalizační sběrač B, B1“. Návrh smlouvy předložen přečten.
Návrh usnesení č. 4/1/2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z grantového programu Jihočeského kraje
Rozvoj venkova a krajiny, opatření Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury,
podopatření Kanalizace, na etapu Kanalizační sběrač B a odlehčovací stoka B1 dle projektu na stavbu
Kanalizace a vodovod Dunajovice.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 4/1/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

Návrh usnesení č. 5/1/2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh PŘÍKAZNÍ SMLOUVY na zadávací řízení na stavbu
„Kanalizace a vodovod Dunajovice – kanalizační sběrač B, B1“ mezi Obcí Dunajovice a společností
Stavební poradna, spol. s r. o., České Budějovice.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu Příkazní smlouvy.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 5/1/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

5) Změna odměňování členů zastupitelstva obce – nařízení vlády
Dne 18. 12. 2013 vydala Vláda ČR Návrh týkající se odměňování členů zastupitelstev územních
samosprávních celků s vyzdvižením kvantitativního a kvalitativního nárůstu úkolů, které územní
samosprávné celky v rámci systému veřejné správy zastávají. Vláda dospěla k rozhodnutí vrátit
odměny členům zastupitelstev obcí a krajů na úroveň roku 2010 a současně novým způsobem
limitovat výši možné měsíční odměny neuvolněným starostům, a to k datu 1. 1. 2014.
Nařízení vlády vyšlo ve sbírce zákonů dne 31.12.2013, jako nařízení vlády č. 459/2013 ze dne
18.12.2013, (částka 177) kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
Výše měsíční odměny uvolněného starosty obce činí 27 425,- Kč + 1 304,- Kč na každých 100
obyvatel obce, tj. celkem 31.337,- Kč měsíčně.
Z přílohy č. 1 a z nově znějícího §2, odst. 2 nařízení vlády č. 459/2013 Sb. vyplývá, že
neuvolněnému členu zastupitelstva, který vykonává funkci starosty, může být měsíční odměna
poskytnuta až do výše 0,6 násobku výše měsíční odměny stanovené podle přílohy č.1 k nařízení
vlády č. 459/2013 Sb., pro uvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty. Tj.
až do 18.803,- Kč měsíčně.
Výše odměny neuvolněného místostarosty odměna měsíčně až do výše 7.509,- Kč + příplatek za
každých 100 obyvatel 1.304,- Kč, tj. celkem až do výše 11.421,- Kč měsíčně.
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Výše odměny pro neuvolněného člena zastupitelstva měsíčně až do 280,- Kč za měsíc a příplatek
podle počtu obyvatel ve výši 180,- Kč, tj. celkem až do 460,- Kč měsíčně.
Návrh usnesení č. 6/1/2014:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené informace.
Zastupitelstvo schvaluje odměnu uvolněnému starostovi ve výši
31.337,- Kč měsíčně.
Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu neuvolněnému místostarostovi ve výši 5.100,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje neuvolněným členům zastupitelstva odměnu ve výši 350,- Kč měsíčně.
HLASOVÁNO
5 x PRO
1 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 6/1/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

6) Změna účetní obce
Vzhledem k ukončení činnosti (výpovědi) stávající účetní obce paní D. Holické k 31. 12. 2013, byl
nucen starosta obce zajistit novou účetní od 1. 1. 2014. Již z dřívějších jednání byly vytipovány 2
účetní, paní I. Vajová a paní J. Strouhová.
Paní I. Vajová ze zdravotních důvodů výkon účetní obce nepřijala. Starosta se obrátil na paní J.
Strouhovou, která zpracovává ještě účetnictví pro obce Vlkov, Ponědraž a Ponědrážka. Byla
přislíbena spolupráce. 2 dny v týdnu by měla navštěvovat obec, zpracovávat jak účetnictví, rozpočet,
rozpočtové výhledy a rozpočtová opatření, tak fakturaci a mzdy, které dosud zpracovával starosta
obce. Pokladnu dále povede starosta obce.
Je nutná změna směrnice o účtování, změna podpisových vzorů.
Návrh usnesení č. 7/1/2014:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené informace. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
k uzavření dohody o provedení práce na výkon účetní obce s J. Strouhovou a přepracování vnitřních
směrnic Obce Dunajovice.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 7/1/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

7) Pronájem rybníka Trávný
Dne 6. 1. 2014 byla Obci Dunajovice doručena Žádost o pronájem rybníka Trávný. Žádost podal M.
Küffner, Dunajovice 90. Rybník Trávný by chtěl do dlouhodobého pronájmu, případně i směnit za
rybník Vydymáček.
Žádost předložena přečtena.
Vzhledem k již druhé žádosti o pronájem (viz zastupitelstvo 10/2013 ze dne 12. 12. 2013) a
usnesení č. 8/10/2013, by bylo nutné revokovat usnesení a záměr Obce Dunajovice.
Návrh usnesení č. 8/1/2014:
Obec Dunajovice vyvěsí záměr na pronájem rybníka Trávný na parc. č. 2581 M. Küffnerovi,
Dunajovice č. p. 90.
HLASOVÁNO
0 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 8/1/2014 nebylo schváleno.

6 x PROTI

8) Oprava požární nádrže - rybníka Návesný
Vzhledem ke stavu belu v požární nádrži, je jej nutné vyměnit.
Rybník Potocký, druhá požární nádrž evidovaná u HZS, je napuštěn, v případě nutnosti lze odebrat i
vodu z biologické nádrže ČOV. Během zimních měsíců by bylo možné opravu – výměnu belu
uskutečnit.
Návrh usnesení č. 9/1/2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje opravu – výměnu výpustního belu na požární nádrži. Zastupitelstvo
obce schvaluje zadání zakázky na výrobu a výměnu výpustního belu J. Vítovi, truhlářství
Dunajovice.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 9/1/2014 bylo schváleno.
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0 x PROTI

9) Hasičský ples, masopust, den matek, pouťová zábava, vítání léta 2014 a dětský den
- Ples SDH Dunajovice a Obce Dunajovice, termín 22. 2. 2014, Kapela Krystal
- Masopust, termín sobota 8. 3. 2014,
- Den Matek dne 10. 5. 2014, nutné dojednat hudební produkci,
- Vítání léta – kapela Happy band , sobota termín 28. 6. 2014, hudební produkce od 20:00 do 2:00
hod., cena za hudební produkci 12.000,- Kč,
- Pouť, termín 8. 6. 2014, budíček tradičně Ševětínka, úhrada SDH Dunajovice a pouťová zábava
sobota 7. 6. 2014, kapela bude dojednána, pořádá SDH a Obec Dunajovice.
Návrh usnesení č. 10/1/2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu hudební produkce na Hasičský ples do 7.000,- Kč, úhradu
hudební produkce na pouťovou zábavu do 7.000,- Kč a úhradu hudební produkce na Vítání léta 2014
ve výši 12.000,- Kč.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 10/1/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

10) Rozpočtové opatření č. 17/2013
Starosta obce a účetní obce předkládají rozpočtové opatření č. 17/2013 ze dne 31. 12. 2013.
RO č. 17/2013 ze dne 31. 12. 2013
Zvýšení příjmů
+ 1.551,00 Kč
Snížení příjmů
0,00 Kč
Zvýšení výdajů
- 628.109,00 Kč
Snížení výdajů
+ 626.558,00 Kč
Celkem financování
0,00 Kč
Návrh usnesení č. 11/1/2014:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje RO č. 17/2013 ze dne 31. 12. 2013.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 11/1/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

11) Oprava budovy vodárny na pozemku parc. č. st. 125 v k. ú. Dunajovice, dotace, zpracování
projektu
Dne 15. 1. 2014 nabídla společnost NOCTA DESIGN, Sviny, Veselí nad Lužnicí zpracování
projektové dokumentace na venkovní zateplení budovy vodárny včetně střechy, zpracování projektu
na opravu izolace akumulační nádrže a výměnu okna a dveří budovy vodárny. Projekt bude
zpracován včetně výkazu výměr, rozpočtu a harmonogramu prací. Nabídnutá cena 24.000,- Kč +
DPH.
Je nutné zpracovat zadávací dokumentaci pro výběrové řízení. Tato může být zpracována až po
získání projektu na opravu budovy vodárny včetně položkového rozpočtu a výkazu prací a výměr,
které vyplývají z potřebných prací - projektu. Vzhledem k nutnosti odstavit zařízení vodárny
z důvodu výměny elektroinstalace a výměny izolace akumulační nádrže, musí oprava probíhat mimo
letní měsíce, kdy je největší spotřeba vody tj. do konce května a poté až v září nebo říjnu.
Návrh usnesení č. 12/1/2014:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice požaduje vypracování konkurenční nabídky na zpracování projektu
na opravu izolace akumulační nádrže a výměnu okna a dveří budovy vodárny.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 12/1/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

12) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – přestavba chaty na
pozemku parc. č. st. 119
Dne 9. 1. 2014 byla doručena Obci Dunajovice Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene s projektem na přestavbu chaty na pozemku parc.č. st. 119. Jedná se o
přesahy střechy a umístění bezodtokové jímky na splaškové vody kruhového půdorysu o průměru 3,3
6

m, která by měla být umístěna vedle chaty. K projektové dokumentaci na přestavbu chaty vydalo
CHKO Třeboňsko kladné stanovisko.
Žádost i s projektovou dokumentací předložena, přečtena.
Návrh usnesení č. 13/1/2014:
Zastupitelstvo obce navrhuje přepracování projektové dokumentace na přestavbu chaty na pozemku
parc. č. st. 119:
- umístění plastové jímky na vyvážení na pozemek parc. č. 150/15 mezi budovou chaty a příjezdovou
komunikaci pozemek parc. č. 150/8 ostatní plocha – ostatní komunikace,
- snížení obsahu plastové jímky na vyvážení na objem 3 až 5 m3,
- je nutné vyřešit – dojednat nájem pozemku okolo chaty, pozemku parc. č. 150/16 dle geometrického
plánu č. 208-248/06VV ze dne 9. 10. 2006, jeho zmenšení v jihovýchodní části.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 13/1/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

13) Žádost o uzavření dohody o úhradě nepokrytých neinvestičních výdajů za žáky ZŠ, MŠ a
školských zařízení (jídelna, školní družina)
Město Třeboň zaslalo Obci Dunajovice dopis se žádostí o dohodu o úhradě nepokrytých
neinvestičních výdajů za žáky ZŠ, MŠ a školských zařízení (jídelna, školní družina). Od roku 2013
získali zřizovatelé základních a mateřských škol přímo ze státního rozpočtu částku 8.000,- Kč na
žáka / rok. Tyto finanční prostředky jsou určeny na neinvestiční náklady, na provoz škol. Obec by již
neměla přispívat za žáky s trvalým pobytem v obci zřizovateli škol a školských zařízení. Přesto jsme
žádáni o úhradu nákladů, které převyšují tuto částku.
Neinvestiční náklady na provoz škol a školských zařízení za rok 2012, které byly hrazeny v roce
2013 činily:
- ZŠ Třeboň Sokolská
5.530,82 Kč / žák / rok 2012
- ZŠ Třeboň Na Sadech
6.688,00 Kč / žák / rok 2012
- režijní výdaje na 1 oběd Školní jídelna – Centrum Třeboň
18,70 Kč / žák / rok 2012
- 3. MŠ Třeboň, Jeronýmova
9.866,64 Kč / žák / rok 2012
- MŠ Sluníčko Třeboň
14.164,77 Kč / žák / rok 2012
Návrh usnesení č. 14/1/2014:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k jednání s Městem Třeboň o dohodě na úhradu
neinvestičních nákladů na provoz ZŠ, MŠ a školských zařízení (jídelna, družina). Zastupitelstvo obce
požaduje konkrétní vyčíslení neinvestičních nákladů v položkách, doložení výběrových řízení na
opravy, kalkulace surovin na stravu, ještě před sepsáním dohody o úhradě neinvestičních nákladů nad
8 000,- Kč na žáka a dítě/rok.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 14/1/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

14) Práce v lese nabídka
Starosta obce informoval zastupitelstvo o nabídce J. Paluse na výkon práce v lesích obce – výsadba,
vyžínání, stavba oplocenek... Tyto práce by byl ochoten provádět na živnostenský list.
Nyní tyto práce provádí firma Ludvík Šuta, Stráž nad Nežárkou.
Vzhledem k neúčasti místostarosty a OLH na zasedání zastupitelstva starosta obce navrhuje
projednání tohoto bodu na příštím zasedání zastupitelstva z důvodu projednání s odborným lesním
hospodářem.
Návrh usnesení č. 15/1/2014:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené informace a souhlasí s projednáním tohoto bodu na
příštím zasedání zastupitelstva.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 15/1/2014 bylo schváleno.
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0 x PROTI

15) Energie pod kontrolou – nabídka na dodávku elektřiny
Obec Dunajovice obdržela nabídku na spolupráci od obecně prospěšné společnosti Energie pod
kontrolu. Nezisková obecně prospěšná společnost byla založena pouze pro města a obce za účelem
společného postupu v řešení energetiky a je městy a obcemi, které spravuje, řízena a dozorována. Ve
správní i dozorčí radě zasedají starostové a místostarostové měst a obcí České republiky. Společnost
nakupuje energie na energetické burze. Tato společnost se zabývá též dodávkami zemního plynu a
tepla, obnovou veřejného osvětlení a centrálních kotelen. Sdružuje více než 300 měst, obcí a jejich
organizací. Realizuje nákupy energií na velkoobchodních evropských energetických trzích.
Společnost nejprve začala působit na jižní Moravě, Vysočině a v současné době expanduje do Čech.
K tomuto bodu programu nebyl podán žádný návrh usnesení.
16) Vnitřní směrnice 1/2014 o zadávání veřejných zakázek
Vzhledem k novele Zákona o veřejných zakázkách, kde došlo k navýšení limitů pro zakázky
malého rozsahu:
- dodávky zvýšení na 2 000 000,- Kč,
- služby zvýšení na 2 000 000,- Kč,
- stavební práce zvýšení na 6 000 000,- Kč,
předkládá starosta obce zastupitelstvu úpravu vnitřní směrnice č. 1/2012 – vnitřní směrnici č. 1/2014
o zadávání veřejných zakázek, ve které jsou upraveny výše citované limity. Ostatní ustanovení
vnitřní směrnice č. 1/2012 zůstávají nezměněná.
Návrh usnesení č. 16/1/2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje vnitřní směrnici č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek. Směrnice č.
1/2014 nabývá účinnosti dne 1. 1. 2014. Tímto dnem se ruší vnitřní směrnice Obce Dunajovice č.
1/2012 o zadávání veřejných zakázek ze dne 12. 4. 2012.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 16/1/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

17) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Stavy účtů obce
Sparkasse
367.508,77 Kč ke dni 15. 01. 2014
ČMZRB
11.949,76 Kč ke dni 31. 12. 2013
ČNB
1.147.809,26 Kč ke dni 09. 01. 2014
Pokladna
2.619,00 Kč ke dni 16. 01. 2014
Celkem
1.529.886,79 Kč
Čerpání úvěru
-2.000.000,00 Kč ke dni 11. 11. 2013
18) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22:00 hod.
Zapsal:

P. Holický

___________________________

Ověřovatelé zápisu: M. Čada

___________________________

V. Palus

___________________________

František Uhlíř

___________________________

Starosta obce:

V Dunajovicích dne: 17. 1. 2014
Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 24. 1. 2014
Elektronicky zveřejněno dne: 24. 1. 2014
.
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