Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice konaného dne 25. 9. 2014 od
20:10 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 10/2014.
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 20:10 hod. starostou obce F. Uhlířem (dále jako „předsedající“). Předsedající schůze
konstatoval, že zasedaní bylo řádně svoláno dne 18. září 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 18. září 2014 od 16:50 hod. do ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a to od 18. září 2014 od 16:55 hod. do 26. září 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:
Františka Uhlíře
Předsedající navrhl ověřovateli zápisu:
Václava Paluse a Petra Holického
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/10/2014:
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Františka Uhlíře a ověřovateli zápisu Václava Paluse
a Petra Holického
HLASOVÁNO 7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 1/10/2014 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Platba za žáky ZŠ a děti v MŠ – školská zařízení Města Třeboně
4) Prodej části pozemku parc.č. 2605/4 v k.ú. Dunajovice
5) Oprava havarijního stavu kanalizace na pozemku parc.č. 1706/1, stavba kanalizačního sběrače B a
B1
6) Rozpočtové opatření 6/2014 ze dne 4.8.2014, rozpočtové opatření č. 7/2014
7) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
8) Závěr
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení č. 2/10/2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO 7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/10/2014 bylo schváleno.
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0 x PROTI

3) Platba za žáky ZŠ a děti v MŠ – školská zařízení Města Třeboně
Dne 3.9.2014 se sešli starostové obcí Cep, Domanín, Dunajovice a Stříbřec na společném jednání ohledně
požadovaných plateb za děti a žáky navštěvující mateřské školy a školská zařízení (školní jídelna a školní
družiny) zřizované Městem Třeboň. Starostové se vzájemně informovali o postupu jimi spravovanými
obcemi a postojích zastupitelstev těchto obcí.
Starosta obce byl informován o:
- usnesení Obce Domanín – nabízejí uhradit dotaci ve výši cca 50 % požadované částky, to je
90.000,00 Kč
- usnesení Obce Stříbřec – nabízejí dotaci ve výši cca 1/3 požadované částky, to je 15.000,00 Kč
- Obě obce odsouhlasily, že nepodepíší předloženou „DOHODU o příspěvku na úhradu
neinvestičních výdajů mateřských škol a školských zařízení“
Návrh usnesení č. 3/10/2014:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje příspěvek na úhradu neinvestičních výdajů za žáky navštěvující
školská zařízení (školní družinu a školní jídelnu) a děti navštěvující mateřské školy, vše zřizované Městem
Třeboň ve výši 25.000,00 Kč, to je cca 47% z požadované částky 53.231,56 Kč.
HLASOVÁNO

7 x PRO

0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ

x PROTI

Usnesení č. 3/10/2014 bylo schváleno.
4) Prodej části pozemku parc.č. 2605/4 v k.ú. Dunajovice
Na základě usnesení č. 5/9/2014 Zastupitelstva obce Dunajovice ze dne 28.8.2014 byl dne 6.9.2014 na
úřední desce OÚ Dunajovice a na elektronické úřední desce vyvěšen záměr prodat část pozemku parc.č.
2605/4, ohraničený hranicí s pozemkem parc.č. 2605/28, a oběma vjezdy do zemědělského areálu (u
bývalé váhy a k vodárně), tak jak bylo vyznačeno v kopii katastrální mapy, která byla přílohou zápisu ze
zasedání zastupitelstva obce, za prodejní cenu 50,- Kč / m². Součástí záměru byla zveřejněna též
identifikace parcely, snímek z kopie katastrální mapy se žlutě vyznačenou částí pozemku parc.č. 2605/4 a
snímek z ortofotomapy s vyznačením pozemku. Záměr prodat byl sejmut před zasedáním zastupitelstva
obce.
Občanům a majitelům nemovitostí v obci bylo oznámeno, že se k tomuto záměru mohou vyjádřit
písemně, nebo ústně do protokolu do 15-dnů od vyvěšení tohoto záměru, podáním na Obecním úřadu
v Dunajovicích.
Do zahájení zasedání zastupitelstva obce nebylo podáno žádné písemné podání, ani se nikdo z občanů a
majitelů nemovitostí nevyjádřil ústně do protokolu. Nebylo podáno jakékoli podání.
Návrh usnesení č. 4/10/2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parc.č. 2605/4 ostatní plocha – manipulační plocha o
přibližné výměře 285 m², pozemek v k.ú. Dunajovice, tak jak je vyznačeno v kopii katastrální mapy
Vladimíru Bumanovi, Dunajovice 85, 379 01 Třeboň, za 50,00 Kč za m².
Kupující před prodejem nechá zpracovat geometrický plán na oddělení prodávané části pozemku parc.č.
2605/4 s výměrou prodávané části pozemku. Po vydání souhlasu odboru územního plánování a stavebního
řádu MěÚ Třeboň na oddělení pozemku bude sepsána kupní smlouva.
Veškeré náklady na vypracování geometrického plánu, kupní smlouvy, a správní poplatky za podání
návrhu na vklad do katastru nemovitostí nese kupující.
Daň z prodeje nemovité věci uhradí kupující
HLASOVÁNO

7 x PRO

0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ

x PROTI

Usnesení č. 4/10/2014 bylo schváleno.
5) Oprava havarijního stavu kanalizace na pozemku parc.č. 1706/1
Ve dnech 8. a 9. září proběhla firmou František Petrách - služby, Čakov, oprava kanalizačního potrubí na
pozemku parc.č. 1706/1. Oprava byla zahájena po předložení cenové nabídky včetně položkového
rozpočtu, ktará byla předložena zastupitelstvu obce na zasedání Betonové kanalizační potrubí bylo
prorostlé kořeny stromů, zanášelo se splašky. Při opravě bylo vyměněno potrubí za korugované plastové
DN150, ukončeno bylo šachtou pro nové napojení (přepojení) přípojek z domů č.p. 25, 35 a 48.
Celková částka za opravu včetně dodávky potrubí 41.935,00 Kč bez DPH. Předložena faktura
s položkovým rozpočtem.
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Návrh usnesení č. 5/10/2014:
Zastupitelstvo Obce Dunajovice schvaluje opravu havarijního stavu kanalizace na pozemku parc.č.
1706/1 v délce 30 m za cenu 41. 935,00 Kč bez DPH.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 5/10/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

6) Rozpočtové opatření 6/2014 ze dne 4.8.2014, rozpočtové opatření č. 7/2014
Starosta obce a účetní obce předkládají návrh na rozpočtové opatření č. 6/2014 – opis je přílohou zápisu.
Rozpočtové opatření předloženo, přečteno.
Starosta obce a účetní obce předkládají návrh na rozpočtové opatření č. 7/2014 dle očekávaných příjmů a
výdajů týkajících se hlavně dostavby kanalizace.
- zvýšení příjmů
+174.743,37 Kč
Dotace ČOV,
- Zvýšení příjmů
+202.000,00 Kč
Prodej dřeva
- Zvýšení výdajů
- 886.482,00 Kč
Výdaje kanalizace a ČOV viz příloha
- Zvýšení výdajů
- 134.500,00 Kč
těžba a přibližování, odvod DPH dřevo, oprava
mostku
- Zvýšení výdajů
- 54.360,00 Kč
Cesťák, infopanel, PHM auto Dacia
Dražba lesní pozemek
- snížení výdajů
+700.000,00 Kč
Převod dotace kanalizace
- Zvýšení výdajů
- 700.000,00 Kč
Převod dotace kanalizace
Očekávaná změna ve zvýšení příjmů je 380 000, ve výdajích vzhledem k dostavbě kanalizace se očekává
výdaj ve výši 2 400 000. Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že výsledné rozpočtové opatření se může od
tohoto návrhu odlišovat v drobných částkách, odpovídajících pravomoci starosty obce.
Návrh usnesení č. 6/10/2014:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2014 ze dne 4.8.2014 - opis je přílohou
Zastupitelstvo obce schvaluje předběžné změny rozpočtu č. 7/2014 dle předloženého návrhu
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 6/10/2014 bylo schváleno.
.7) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Stavy účtů obce
Sparkasse
ČMZRB
ČNB
Pokladna
Celkem
Čerpání úvěru
Splátka jistiny

550.508,09 Kč ke dni 23. 09. 2014
112.336,85 Kč ke dni 28. 08. 2014
1.171.450,45 Kč ke dni 25. 09. 2014
19.563,00 Kč ke dni 25. 09. 2014
1.853.858,39 Kč
-2.000.000,00 Kč ke dni 11. 11. 2013
20.689,00 Kč ke dni 22. 08. 2014

8) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22:00 hod.
Zapsal:

F Uhlíř

___________________________

Ověřovatelé zápisu:

V. Palus

___________________________

P. Holický

___________________________

Starosta obce:

František Uhlíř

___________________________

V Dunajovicích dne: 25. 9. 2014
Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 2. 10. 2014
Elektronicky zveřejněno dne: 2. 10. 2014
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