Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice konaného dne 6. 2. 2014
od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 2/2014.
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
F. Uhlíř
Ing. P. Pumpr
P. Holický
J. Víta
J. Melmerová
M. Čada
V. Palus – příchod 20:10 hod.
Omluveni:
Hosté:
1) Zahájení zasedání
Zasedání zahájeno v 19:15 hod. starostou obce F. Uhlířem (dále jako „předsedající“). Předsedající
schůze konstatoval, že zasedaní bylo řádně svoláno dne 30. 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 30. ledna 2014 od 18:50 hod. do ukončení zasedání zastupitelstva
obce. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a to od 30. ledna 2014 od 18:40 hod.
do 7. února 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:
Ing. P. Pumpra
Předsedající navrhl ověřovateli zápisu:
J. Melmerovou a J. Vítu
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/2/2014:
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Ing. Petra Pumpra a ověřovateli zápisu Jitku
Melmerovou a Jana Vítu.
HLASOVÁNO 6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 1/2/2014 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Cenové nabídky na projektovou dokumentaci na opravu budovy vodárny
4) Vyjádření k žádosti Jiřího Padrty ze dne 12. 12. 2013
5) Žádost o povolení vstupu na pozemek parc. č. 483/2 – geologický průzkum podzemních vod
6) Změna účetní obce – dohoda o provedení práce
7) Pronájem rybníka Trávný - směna za rybník Vydymáček, převod nájemní smlouvy rybníka U
Křížku, prodloužení nájemní smlouvy na rybník Křoví
8) Nájem klubovny
9) Nájem pozemku okolo chaty o. č. 1, smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č.
150/14 a 150/15
10) Vyjádření obce k platbám za děti a žáky navštěvující školy a školská zařízení v Třeboni
11) Kurz pro obsluhu přenosných motorových pil v jednotce požární ochrany, zdravotní prohlídky
JPO, školení BOZP pro členy JPO a SDH Dunajovice, zaměstnanec
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12) Práce v lese nabídka, těžba, prodej palivového dřeva
13) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
14) Závěr
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení č. 2/2/2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/2/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Cenové nabídky na projektovou dokumentaci na opravu budovy vodárny
Dne 17. ledna 2014 byla Obci Dunajovice doručena nabídka spol. NOCTA DESIGN, s. r. o. pro
zpracování projektové dokumentace na opravu budovy vodárny – zateplení, výměna okna a dveří a
oprava izolace akumulační nádrže, včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr, harmonogramu
stavebních prací po dnech.
Dne 28.ledna 2014 byla Obci Dunajovice doručena konkurenční nabídka Projekční kanceláře –
Oldřich Podojil „Cenová nabídka na projekt pro ohlášení stavby na Rekonstrukci budovy vodárny
obce Dunajovice na p.č.st.125“.
Nabídka NOCTA DESIGN :
- Průvodní technická zpráva, souhrnná technická zpráva, situační výkresy
2.500,- Kč
- Dokumentace objektů technických a technologických zařízení – stavební část
14.000,- Kč
- položkový rozpočet s výkazem výměr
5.000,- Kč
- harmonogram stavebních prací rozdělen na dny
750,- Kč
- výtisk a kompletace 5 paré + 1x CD
1.750,- Kč
Celkem bez DPH
24.000,- Kč
Nabídka Oldřich Podojil :
Projektová dokumentace pro ohlášení stavby + položkový rozpočet s výkazem výměr 14.800,- Kč
- projektová dokumentace, výkaz výměr 5x tištěné paré
- 1 x rozpočet tištěný, 1 x CD v elektronické podobě
- Harmonogram NE případně zajistí někoho, kdo jej zpracuje
??,- Kč
- Postup provedení izolací v nádrži
1.500,- Kč
Celkem
16.300,- Kč
+ harmonogram prací
Nabídky předloženy, přečteny.
Pro vypracování zadávací dokumentace je pravděpodobně nutné nechat zpracovat harmonogram
prací. Tento harmonogram by měl časově skloubit práce na výměně elektroinstalace s výměnou
izolace v akumulační nádrži. Každý stavební postup potřebuje svou dobu a teplotu na zpracování,
svůj pracovní postup. Důvod : co nejkratší přerušení dodávky vody do rozvodné sítě. Čím delší
přerušení dodávky vody tím více vody je nutné dovážet v cisternách. Předpoklad přistavení 2 cisteren
(1 náves, 1 u bytovky č.p. 87 nebo 86) o objemu 3,5 m³ na 2 dny. Nelze použít stejný postup jako při
opravě vrtu, protože to se pitná voda dovážela právě do akumulační nádrže, která v tomto případě
bude odstavena. Dovoz vody a voda samotná také něco stojí.
Pravděpodobně bude muset být akumulační nádrž vymyta, vysušena, budou z odstraněny stoupací
železa, upravena stěna po odstranění želez (stěrka na vyrovnání) a až poté bude moci být započato
s instalací nové izolace. Pravděpodobně bude dvouvrstvá.
Návrh usnesení č. 3/2/2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr nabídky pana Podojila
na
zpracování
projektové
dokumentace na opravu budovy vodárny, za podmínky, že v dokumentaci bude harmonogram prací
(zadání obce), v případě, že tuto podmínku nesplní, zastupitelstvo souhlasí s druhou nabídkou.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 3/2/2014 bylo schváleno.
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0 x PROTI

4) Vyjádření k žádosti Jiřího Padrty ze dne 12. 12. 2013
Dne 13.12.2013 obdržela Obce Dunajovice, adresováno Františku Uhlířovi, starostovi obce, žádost
pana Jiřího Padrty, zastoupeného JUDr. Jaromírem Bayerem, advokátem Advokátní kanceláře Č.
Budějovice, Jeremiášova 18, o úhradu nákladů vynaložených na zpevnění cesty ve výši 49.181,- Kč
vč. DPH do 31.12.2013 na uvedený účet pana Padrty. Jedná se o část pozemku parc.č.2614/4, orná
půda, v majetku Obce Dunajovice. Pan Padrta si z tohoto pozemku zřídil přístup na svůj pozemek
parc.č. st.159.
K této žádosti byla svolána porada zastupitelstva obce na den 19.12.2013 v kanceláři OÚ
Dunajovice v 19:00 hodin. Zastupitelé se na poradě shodli, že Obec Dunajovice předá tuto záležitost
k vyřízení právníkovi, advokátovi. Byly podány návrhy na právní zastoupení.
Starosta obce kontaktoval JUDr. Jana Schramhausera, Ph.D. z advokátní kanceláře NS & Partners
s.r.o., Puklicova 52, 370 04 České Budějovice. Starosta obce dne 20.1.2014 po konzultaci o právním
zastoupení ve věci žádosti pana Jiřího Padrty a ceně zastoupení (1.800,- Kč / hodina) podepsal JUDr.
Janu Schramhauserovi, Ph.D. plnou moc k zastupování. Advokátní kancelář NS & Partners s.r.o.,
Puklicova 52, 370 04 České Budějovice vypracovala „Vyjádření k žádosti p. Jiřího Padrty, nar.
xx.xx.xxxx, trv. bytem Dunajovice 99, Třeboň 379 01“. Toto vyjádření bylo nejprve zasláno emailem Obci Dunajovice ke konzultaci. Starosta obce jej přeposlal všem zastupitelům obce
k vyjádření. Poté, co seč zastupitelé vyjádřili e-mailem nebo telefonicky, byl dán souhlas starosty
obce k odeslání právnímu zástupci pana Jiřího Padrty. „Vyjádření k žádosti p. Jiřího Padrty, nar.
xx.xx.xxxx, trv. bytem Dunajovice 99, Třeboň 379 01“ je přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva
obce.
Do zasedání zastupitelstva obce Obec Dunajovice nezískala žádné vyjádření pana Jiřího Padrty, ani
jeho právního zástupce.
Návrh usnesení č. 4/2/2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje zastoupení Advokátní kanceláří NS & Partners, s. r. o., Puklicova 52,
370 04 České Budějovice ve věci žádosti pana Jiřího Padrty.
Zastupitelstvo obce schvaluje text „Vyjádření k žádosti p. Jiřího Padrty, nar. ....., trv. bytem
Dunajovice 99, Třeboň 379 01“.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 4/2/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

5) Žádost o povolení vstupu na pozemek parc. č. 483/2 – geologický průzkum podzemních vod
Dne 21.1.2014 obdržela Obec Dunajovice Žádost o povolení vstupu na pozemek parc.č. 483/2 v k.ú.
Dunajovice, za účelem realizace geologicko-průzkumných prací od společnosti BauGeo, s.r.o.,
Skalice 468, 471 17 Skalice u České Lípy. Jedná se o pozemek východně od hráze rybníka Nový,
jižně od silnice III/15512, pozemek je v KN veden jako vodní plocha, zamokřená plocha, pozemek
obec nevyužívá, není ani pronajat, pouze se udržuje. Na tomto pozemku by se měly vybudovat 2
průzkumné vrty za účelem průzkumu spodních vod. Vrty by měly dosahovat maximální hloubky 100
m, jeden bude po vyvrtání a měření množství a kvality podzemní vody zasypán, druhý bude po dobu
cca 1 roku, pomocí sondy umístěné ve vrtu, předávat informace pro výzkum podzemních vod. Po
ukončení průzkumu bude též zasypán. Pozemek by měl být po skončení prací uveden do původního
stavu. Obec Dunajovice by měla být před zahájením prací informována.
Starosta obce po konzultaci s ing. Olegem Seredou, zástupcem společnosti BauGeo, s.r.o., Skalice
468, 471 17 Skalice u České Lípy, vydal této společnosti Povolení vstupu na pozemek parc.č. 483/2
v k.ú. Dunajovice
Návrh usnesení č. 5/2/2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje vydání souhlasného Povolení ke vstupu na pozemek parc.č. 483/2
v k.ú. Dunajovice pro vybudování 2 geologicko-průzkumných vrtů.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 5/2/2014 bylo schváleno.
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0 x PROTI

6) Změna účetní obce – dohoda o provedení práce
Starosta obce podepsal s paní Janou Strouhovou dohodu o provedení práce na výkon hlavní účetní a
správce rozpočtu Obce Dunajovice. Bude zpracovávat účetnictví, výkaznictví, rozpočet, rozpočtové
výhledy a rozpočtová opatření, fakturaci, mzdy, daňová přiznání, výkazy pro Český statistický úřad a
další, co vyplyne z účetnictví. Jsou připraveny podklady pro finanční zprávu. Měsíční odměna bude
činit 6.500,- Kč hrubého.
Návrh usnesení č. 6/2/2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o provedení práce na výkon hlavní účetní a správce rozpočtu
obce s J. Strouhovou za měsíční odměnu 6.500,- Kč hrubého.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 6/2/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

7) Pronájem rybníka Trávný - směna za rybník Vydymáček, převod nájemní smlouvy rybníka U
Křížku, prodloužení nájemní smlouvy na rybník Křoví
Dne 22. 1. 2014 byla Obci Dunajovice doručena Žádost o směnu pronájmu rybníka Vydymáček za
pronájem rybníka Trávný. Žádost podal M. Küffner, Dunajovice 90. Důvodem je, že rybník Trávný
má lepší podmínky pro chov kapřího plůdku, kterému by se chtěl do budoucna věnovat.
Dále M. Küffner ústně požádal o převod nájemní smlouvy rybníka U Křížku. Tento rybník měl
v pronájmu Jan Sýkora, Dunajovice 56. Po jeho úmrtí byl užíván a nájem placen jeho vnukem M.
Küffnerem, Dunajovice 90. Z tohoto důvodu M. Küffner, Dunajovice 90 požádal o změnu – převod
nájemní smlouvy. Žádost na směnu nájmu rybníka Vydymáček za rybník Trávný předložena,
přečtena. Ústní žádost o převod nájemní smlouvy rybníka U Křížku tlumočena starostou obce.
Písemná žádost bude dodána.
Návrh usnesení č. 7/2/2014:
Obec Dunajovice vyvěsí záměr na směnu pronájmu rybníka Vydymáček za pronájem rybníka
Trávný na parc. č. 2581 a záměr na převod nájemní smlouvy rybníka U Křížku M. Küffnerovi,
Dunajovice č. p. 90.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 7/2/2014 bylo schváleno.

x PROTI

Prodloužení nájemní smlouvy na rybník Křoví
Nájemce rybníka Křoví V. Buman ml. požádal o prodloužení nájemní smlouvy na rybník Křoví,
nebo o změnu článku smlouvy na dobu určitou.
Návrh usnesení č. 8/2/2014:
Zastupitelstvo obce navrhuje vyvěsit záměr na prodloužení nájemní smlouvy na pronájem rybníka
Křoví.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 8/2/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

8) Nájem klubovny
Klubovnu, část budovy č.p. 19 má na základě nájemní smlouvy pronajatu J. Prchal za 2.011,- Kč /
rok + spotřeba elektrické energie. J. Prchal nabízí místo platby ročního nájmu jedenkrát ročně
hudební produkci na akcích pořádaných Obcí Dunajovice.
Návrh usnesení č. 9/2/2014:
Zastupitelstvo obce souhlasí s nabídkou J. Prchala, – místo ročního nájemného ve výši 2.011,- Kč
bude pro obec 1x hudební produkce / rok zdarma. Spotřeba elektřiny bude dál účtována.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 9/2/2014 bylo schváleno.
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0 x PROTI

9) Nájem pozemku okolo chaty o. č. 1, smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č.
150/14 a 150/15
Na základě usnesení zastupitelstva obce č. 13/1/2014 byla přepracována projektová dokumentace na
přestavbu chaty na pozemku parc.č. st. 119. Byl změněn obsah jímky na 5 m³, jímka přesunuta do
prostoru mezi příjezdovou komunikaci a chatu (viz příloha umístění jímky), v kopii katastrální mapy
byly vyznačeny přesahy střechy pro zřízení věcného břemene na pozemcích 150/15 a 150/14 (viz
příloha střešní přesahy). Zastupitelstvu je též předkládán návrh na pronájem pozemku okolo chaty,
vycházející z geometrického plánu č. 208-248/06 VV ze dne 9.10.2006 (viz příloha), na jehož
základě byl pozemek okolo chaty pronajímán J. Reindlovi.
Návrh na pronájem pozemku je znázorněn v příloze, v prostoru mezi chatami (jihovýchodní strana)
je pozemek zmenšen cca o 1 m po celé délce chaty, u jižního rohu chaty je též zmenšen až na
plánované věcné břemeno přesahu střechy, dále k jihozápadnímu rohu pozemku (ke schůdkům)
Pozemek u jihozápadní a severozápadní strany chaty by zůstal nezměněn. Celkem v návrhu je
pronájem pozemku včetně navrhovaného věcného břemene na přesah střechy zmenšen o 17,6 m²
oproti pozemku pronajímaného J. Reindlovi.
- Věcné břemeno přesahu navrženo na 16,6 m² (dvě strany 0,5 m od hranice stavebního pozemku
st.119, dvě strany 0,65 m od hranice stavebního pozemku st.119)
- zbytek pozemku parc.č. 150/16 definovaného v geometrickém plánu č. 208-248/06 VV ze dne
9.10.2006 (viz příloha), bez navrženého věcného břemene a zmenšený u jihovýchodní zdi chaty a
jižního rohu chaty 108,8 m².
- původně pronajímaný pozemek j. Reindlovi 143 m²
Jiří Petržilka a Helena Petržilková, noví majitelé chaty na pozemku parc.č.st.119 předkládají
Zastupitelstvu obce Dunajovice návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
služebnosti podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, podle ustanovení:
- § 1267 služebnosti inženýrské sítě, vedení kanalizační přípojky a umístění jímky na vyvážení o
obsahu 5 m³ na pozemku parc.č. 150/15,
- § 1283 užívací právo pro střešní přesah na pozemku parc.č. 150/15 a 150/14 o výměře 16,6 m²
- § 1270 služebnost okapu na pozemku parc.č. 150/15
za roční úplatu ve výši výměry pozemku x 7,- Kč / rok / m²
Zároveň žádají o posouzení návrhu na pronájem zmenšené části pozemku parc.č. 150/16
definovaného v geometrickém plánu č. 208-248/06 VV ze dne 9.10.2006 o navrhované věcné
břemeno, celkem 108,8 m² za 7,- Kč / rok / m².
Návrh smlouvy o budoucí smlouvě byl rozeslán e-mailem zastupitelům k prostudování a
připomínkování.
Návrh usnesení č. 10/2/2014:
Po diskuzi odloženo na další jednání zastupitelstva. Starosta obce zjistí stanovisko CHKO a
stavebního úřadu.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 10/2/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

10) Vyjádření obce k platbám za děti a žáky navštěvující školy a školská zařízení v Třeboni
Na základě usnesení č. 14/1/2014 jednal starosta obce s odborem školství MěÚ Třeboň o úhradě
neinvestičních nákladů na provoz škol a školských zařízení, které navštěvují děti a žáci s trvalým
pobytem v obci Dunajovice.
Starosta obce předkládá dopis – odpověď na dotaz Svazu měst a obcí České republiky ve věci
financování obecních základních škol z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne
25.10.2013. Z odpovědi vyplývá, že není povinnost hradit neinvestiční náklady na provoz škol,
zřizovatelé dostávají na základě rozpočtového určení daní na každého žáka za státního rozpočtu
8.000,- Kč / rok, ale je možné po dohodě hradit neinvestiční náklady na provoz školských zařízení,
tj. školních jídelen, družin a podobně.
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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
Za rok 2013 se předpokládá snížení nákladů na stravu ve školní jídelně zavedením objednávkového
systému. U MŠ nejsou náklady na stravu vyčísleny zvlášť, jsou součástí celkových neinvestičních
nákladů na žáka.
Ve školním roce 2013 / 2014 navštěvuje MŠ v Třeboni asi 5 dětí.
Návrh usnesení č. 11/2/2014:
Zastupitelstvo obce bude požadovat přehled o finančním hospodaření jako podklad pro vyčíslení
úhrad od obce s ohledem na příspěvek ze státního rozpočtu.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 11/2/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

11) Kurz pro obsluhu přenosných motorových pil v jednotce požární ochrany, zdravotní prohlídky
JPO, školení BOZP pro členy JPO a SDH Dunajovice, zaměstnanec
Po dohodě s velitelem JPO obce byla zaslána přihláška na Kurz pro obsluhu přenosných
motorových pil v jednotce požární ochrany pro Jakuba Paluse a Miroslava Zelenku, členy SDH a JPO
Dunajovice. Školení je pro členy JPO zdarma, bude probíhat v požární satanici Třeboň. Obec ponese
pouze náklady na refundaci mzdy účastníků školení.
Členové JPO, zasahujícího družstva by měli mít jak zdravotní prohlídku, tak školení BOZP.
Strojníkem J. Sladomelem byl podán návrh na školení BOZP panem R. Fantou.
Zdravotní prohlídky je možnost u smluvního lékaře pro Obec Dunajovice.
Při této příležitosti by si měl obnovit školení též zaměstnanec obce.
Návrh usnesení č. 12/2/2014:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice bere na vědomí uvedené informace.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 12/2/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

12) Práce v lese nabídka, těžba, prodej palivového dřeva
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.
Probíhá těžba v lesích obce. Štěpkování, prodej palivového dřeva, cena za palivové dřevo.
Návrh usnesení č. 13/2/2014:
Zastupitelstvo obce souhlasí s cenou palivového dřeva 510,- Kč/prostorový metr + DPH 15 %.
Odborný lesní hospodář seznámí J. Paluse s podmínkami práce v lese vč. cen.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 13/2/2014 bylo schváleno.
13) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Stavy účtů obce
Sparkasse
990.660,21 Kč ke dni 03. 02. 2014
ČMZRB
11.880,38 Kč ke dni 31. 01. 2014
ČNB
514.866,64 Kč ke dni 31. 01. 2014
Pokladna
15.378,00 Kč ke dni 6. 02. 2014
Celkem
1.532.785,23 Kč
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0 x PROTI

Čerpání úvěru

-2.000.000,00 Kč ke dni 11. 11. 2013

Rozbor vzorků pitné vody a rozbory odpadních vod na ČOV
Dne 6. 2. 2014 byly doručeny Protokoly o zkoušce – rozbory pitné vody a rozbory odpadní vody jak
na vtoku do ČOV, tak na odtoku z ČOV. Protokoly předloženy.
Protokol rozboru pitné vody udává hodnoty měřených ukazatelů mnohokrát nižší nebo rovné mezním
hodnotám, nejvyšším mezním hodnotám, nebo doporučeným hodnotám. Koliformní bakterie a
Escherichia coli (bakterie) mají nulovou hodnotu.
Protokol o zkoušce odpadní vody :
- na nátoku CHSK – Cr 686 mg/l,
BSK5 30,2 mg/l,
nerozpuštěné látky 1065 mg/l
- na odtoku CHSK – Cr 49,0 mg/l,
BSK5 7,94 mg/l,
nerozpuštěné látky 16 mg/l
Dle vodoprávního povolení může obec vypouštět
CHSK – Cr
p – 150 mg/l,
m - 220 mg/l,
BSK5
p - 40 mg/l,
m – 80 mg/l,
nerozpuštěné látky p – 50 mg/l,
m – 80 mg/l
p = průměrný limit, m = maximální limit
Ve všech ukazatelích jsme prozatím pod průměrným limitem, maximální limity jsou ještě vyšší než
průměrné limity
14) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22:30 hod.
Zapsal:

P. Pumpr

___________________________

Ověřovatelé zápisu: J. Melmerová

Starosta obce:

___________________________

J. Víta

___________________________

František Uhlíř

___________________________

V Dunajovicích dne: 6. 2. 2014
Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 16. 2. 2014
Elektronicky zveřejněno dne: 16. 2. 2014
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