Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice konaného dne 24. 7. 2014
od 19:45 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 8/2014.
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
F. Uhlíř
Ing. P. Pumpr
J. Melmerová
P. Holický
J. Víta
V. Palus
M. Čada
Omluveni:
Hosté:
1) Zahájení zasedání
Zasedání zahájeno v 19:45 hod. starostou obce F. Uhlířem (dále jako „předsedající“). Předsedající
schůze konstatoval, že zasedaní bylo řádně svoláno dne 12. června 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 17. července 2014 od 17:30 hod. do ukončení zasedání zastupitelstva obce.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a to od 17. července 2014 od 17:40 hod. do
25. července 2014.
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:
M. Čadu a J. Vítu
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/8/2014:
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Václava Paluse a ověřovateli zápisu Miroslava
Čadu a Jana Vítu
HLASOVÁNO 7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 1/8/2014 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Odmítnutí dotace z POV na opravu budovy vodárny
4) Smlouva o zřízení služebnosti – věcného břemene na vedení kanalizace v pozemku parc.č. 2222 a
2228/2, Smlouva o zřízení služebnosti – věcného břemene na vedení kanalizace v pozemku parc.č.
2204/3
5) Souhlas s členstvím v MAS Třeboňsko
6) Dohoda o příspěvku na úhradu neinvestičních výdajů provozu mateřských škol a školských
zařízení
7) Rozpočtové opatření č. 4/2014
8) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
9) Závěr
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení č. 2/8/2014:
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Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO 7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/8/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Odmítnutí dotace z POV na opravu budovy vodárny
Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo poskytnutí dotace Obci Dunajovice z Programu obnovy
venkova na rekonstrukci budovy vodárny. Akce musí být ukončena do 31.12.2014.
Projekt Rekonstrukce budovy vodárny Obce Dunajovice na p.č. st.125, v k. ú. Dunajovice byl
zpracován až v květnu 2014. Vzhledem k nutnosti přednostního zpracování výběrového řízení a jeho
opakovaného zveřejnění, na stavbu Kanalizačního sběrače „B“ a „B1“, která je též dotována a stavba
musí být ukončena do 3.10.2014, není v silách Obce Dunajovice realizovat do konce října 2014 (práce
na zateplení, výměně okna a dveří a oprava izolace akumulační nádrže nelze dělat v zimních měsících)
celkovou rekonstrukci budovy vodárny. Oprava budovy vodárny je nutná, proto by mohlo nové
zastupitelstvo obce, vzešlé z voleb do zastupitelstev obcí v říjnu 2014, opětovně požádat o tuto dotaci
na rok 2015.
Předsedající předkládá
Návrh usnesení č. 3/8/2014:
Zastupitelstvo obce Dunajovice odmítá příjem dotace z POV Jihočeského kraje na rok 2014 na akci
Rekonstrukce budovy vodárny Obce Dunajovice na p.č. st.125, v k. ú. Dunajovice. Z časových důvodů
není v silách Obce Dunajovice realizovat do konce října 2014 výběrové řízení na dodavatele stavby a
celkovou rekonstrukci budovy vodárny (práce na zateplení, výměně okna a dveří a oprava izolace
akumulační nádrže nelze dělat v zimních měsících). Oprava budovy vodárny je nutná, proto by mělo
nové zastupitelstvo obce, vzešlé z voleb do zastupitelstev obcí v říjnu 2014, opětovně požádat o tuto
dotaci na rok 2015.
HLASOVÁNO

7 x PRO

0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ

x PROTI

Usnesení č. 3/8/2014 bylo schváleno.
4) Smlouva o zřízení služebnosti – věcného břemene na vedení kanalizace v pozemku parc.č. 2222 a
2228/2, Smlouva o zřízení služebnosti – věcného břemene na vedení kanalizace v pozemku parc.č.
2204/3
Smlouva o zřízení služebnosti – věcného břemene na vedení kanalizace v pozemku parc.č. 2222 a
2228/2 byla podepsána s majitelem pozemků, byla vyplacena částka 500,- Kč + 21% DPH, smlouva
byla podána dne 10.7.2014 k registraci Katastrálnímu úřadu pro Jihočeský kraj.
Smlouva o zřízení služebnosti – věcného břemene na vedení kanalizace v pozemku parc.č. 2204/3 byla
vyhotovena a zaslána majitelům k podpisu. Po obdržení podepsaných smluv bude neprodleně podána
k registraci Katastrálnímu úřadu pro Jihočeský kraj.
Návrh usnesení č. 4/8/2014:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené informace
HLASOVÁNO

7 x PRO

0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ

x PROTI

Usnesení č. 4/8/2014 bylo schváleno.
5) Souhlas s členstvím v MAS Třeboňsko
Dotace z operačních programů Evropské unie budou pro venkov a malé obce v novém
programovacím období 2014 - 2020 poskytovány převážně přes Místní akční skupiny (MAS). Část OP
životního prostředí, Program rozvoje venkova (PRV), místo ROP bude Integrovaný regionální operační
program (IROP). Počty operačních programů budou sníženy.
Obec Dunajovice je členem MAS Třeboňsko prostřednictvím Svazku obcí regionu Třeboňsko (SORT).
Pro možnost získat v novém programovacím období dotace na rozvoj obce (např. oprava místních
komunikací a oprava a výstavba chodníků, oprava budovy školy, oprava sakrálních staveb a podobně)
by mělo Zastupitelstvo Obce Dunajovice souhlasit se zařazením svého území do působnosti MAS
Třeboňsko a souhlasit s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS
Třeboňsko na svém území. Nová rozvojová strategie místního rozvoje MAS Třeboňsko se zpracovává,
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ke schválení by měla být předložena do konce roku 2014. Nebude-li obec součástí MAS Třeboňsko,
nemá šanci získat některé dotace pro malé obce.
Návrh usnesení č. 5/8/2014:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice
- souhlasí se zařazením svého území do územní působnosti Místní akční skupiny Třeboňsko
o.p.s. na období 2014 – 2020
- souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny
Třeboňsko o.p.s. na období 2014 – 202 ne svém správním území
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 5/8/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

6) Dohoda o příspěvku na úhradu neinvestičních výdajů provozu mateřských škol a školských
zařízení
Dne 23.7.2014 obdržela Obec Dunajovice od Města Třeboně žádost o podepsání Dohody o příspěvku
na úhradu neinvestičních výdajů provozu mateřských škol a školských zařízení za rok 2013. Město
Třeboň jako zřizovatel MŠ a ZŠ, včetně školní družiny a školní jídelny, požaduje uhradit za žáky
s trvalým pobytem v obci celkem částku 55.129,00 Kč. Z toho na děti v MŠ 29.280,00 Kč, na žáky ZŠ
za stravování a školní družinu 25.849,00 Kč. Město Třeboň získává od roku 2013 z RUD na
neinvestiční náklady a provoz škol ze státního rozpočtu 8.000,- Kč na dítě v MŠ, nebo žáka ZŠ a rok.
Výše uvedené částky jsou za neinvestiční výdaje, náklady na opravy balkonu, střechy, vodovodního
potrubí, kanalizace, oprava havarijního stavu sociálního zařízení, energie, údržba zahrad a sekání trávy,
a další. Starosta obce konzultoval telefonicky se starosty okolních obcí, které využívají školská
zařízení Města Třeboně, úhrady za neinvestiční náklady. Některými starosty bylo přislíbeno, že bude
koordinován společný postup a bude vyvoláno jednání se zřizovatelem, Městem Třeboň.
Dohoda Dohody o příspěvku na úhradu neinvestičních výdajů provozu mateřských škol a školských
zařízení, včetně výpočtů a jmenovitého seznamu dětí a žáků, předloženy, přečteny.
Návrh usnesení č. 6/8/2014:
Podpis Dohody o příspěvku na úhradu neinvestičních výdajů provozu mateřských škol a školských
zařízení se odkládá. Bude vyvoláno jednání se zřizovatelem, Město Třeboň by mělo předložit
vyúčtování po položkách.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 6/8/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

7) Rozpočtové opatření č.4/2014 ze dne 8.6.2014
Starosta obce a účetní obce předkládají rozpočtové opatření č.4 ze dne 8.6.2014, kde
- zvýšení příjmů
+ 3.000,00 Kč
příjem z reklamy
- zvýšení výdajů
- 161.189,00 Kč
služby les, zdrav.pojištění, soc.pojištění
pojištění, mzda, PHM, elektřina, výdaje
volby EU
celkem
- 161.189,00 Kč
Návrh usnesení č. 7/8/2014:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2014
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 7/8/2014 bylo schváleno.
8) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Stavy účtů obce
Sparkasse
ČMZRB
ČNB
Pokladna

381.132,35 Kč ke dni 22. 07. 2014
5.470,54 Kč ke dni 30. 06. 2014
1.756.969,25 Kč ke dni 22. 07. 2014
15.892,00 Kč ke dni 24. 07. 2014
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0 x PROTI

Celkem
Čerpání úvěru

2.159.464,14 Kč
-2.000.000,00 Kč ke dni 11. 11. 2013

13) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 21:00 hod.
Zapsal:

Václav Palus

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Čada

Starosta obce:

___________________________
___________________________

Jan Víta

___________________________

František Uhlíř

___________________________

V Dunajovicích dne: 24. 7. 2014
Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 25. 7. 2014
Elektronicky zveřejněno dne: 25. 7. 2014
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