Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice konaného dne 13. 3. 2014
od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 3/2014.
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
F. Uhlíř
Ing. P. Pumpr
P. Holický
J. Víta
J. Melmerová
M. Čada
V. Palus
Omluveni:
Hosté: ing. L. Kvídera
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 6. března 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 6. března 2014 od 18:50 hod. do ukončení zasedání zastupitelstva
obce. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a to od 6. března 2014 od 18:40 hod.
do 14. března 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:
J. Melmerovou
Předsedající navrhl ověřovateli zápisu:
M. Čadu a V. Paluse
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/3/2014:
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem J. Melmerovou a ověřovateli zápisu Miroslava
Čadu a Václava Paluse.
HLASOVÁNO 7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 1/3/2014 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Žádost o souhlas vlastníka dotčeného lesního pozemku stavbou „Stavební úpravy rekreační
chaty na p. č. 119, k. ú. Dunajovice
4) Pronájem rybníka Trávný - směna za rybník Vydymáček, převod nájemní smlouvy rybníka U
Křížku, prodloužení nájemní smlouvy na rybník Křoví
5) Žádost o prodej pozemku parc. č. 164/2 Mysliveckému sdružení Dunajovice
6) Stavební povolení na stavbu „Kanalizace a vodovod Dunajovice“, zadávací dokumentace a
dotace na stavbu kanalizačního sběrače „B“ a „B1“
7) Nabídky na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vodárny
8) Uvedení pozemku parc.č. 2614/4 do původního stavu (cesta k č.p. 99)
9) Výměna výpusti a odbahnění Návesného
10) Úprava stoky z ČOV Dunajovice (od Potockého k Obojskému)- cenová nabídka
11) Úprava lomu na Dunajovické hoře
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12) Neinvestiční náklady – základní a mateřské školy
13) Změna četnosti vydávaných výpisů z účtu obce vedeného u W. Sparkasse v.1842
14)Aktualizace GIS MISYS na verzi 11. – cenová nabídka
15) Sběrový den, sběr železného šrotu
16) Zaměstnanec obce – pracovní smlouva pro M. Kováře od 1.4.2014 + V. Poláková
17) Změna tarifu mobilního telefonu obce
18) Rozpočtové opatření č.1/2014
19) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
20) Závěr
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení č. 2/3/2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO 7 x PRO 0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/3/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Žádost o souhlas vlastníka dotčeného lesního pozemku stavbou „Stavební úpravy rekreační
chaty na p. č. 119, k. ú. Dunajovice
Dne 25. 2. 2014 byla Obci Dunajovice na základě plné moci Ing. Lukášem Kvíderou předána žádost
o souhlas vlastníka dotčeného lesního pozemku stavbou „Stavební úpravy rekreační chaty na p. č.
119, k. ú. Dunajovice“. Manželé Petržilkovi žádají Obec Dunajovice jako vlastníka dotčeného
lesního pozemku parc. č. 150/14 a parc. č. 150/15 v k. ú. Dunajovice o vydání souhlasu, který by měl
sloužit jako jeden z podkladů pro vydání závazného stanoviska k dotčení pozemku lesa a pozemku ve
vzdálenosti do 50 m od hranice lesa.
Dne 25. 2. 2014 byla Obci Dunajovice na základě plné moci Ing. Lukášem Kvíderou předána
žádost o souhlas příslušného lesního hospodáře k dotčení lesního pozemku stavbou „Stavební úpravy
rekreační chaty na p. č. 119, k. ú. Dunajovice“. Tato žádost byla předána odbornému lesnímu
hospodáři Ing. Petru Pumprovi.
Přestavbou chaty na pozemku parc. č. st. 119 v k. ú. Dunajovice se již zabývalo zastupitelstvo obce
na svém zasedání v lednu a v únoru 2014. Zastupitelstvu obce byla předložena žádost o sepsání
smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na přesahy střechy, na zřízení věcného
břemene na umístění kanalizační přípojky a jímky na vyvážení a zřízení věcného břemena na svody
z okapů.
Původní majitel chaty J. Reindl měl na základě usnesení zastupitelstva pronajaty části pozemku
parc. č. 150/14 a parc. č. 150/15, které byly definovány geometrickým plánem č. 208-248/06VV ze
dne 9. 10. 2006 vyhotovený Ing. Zdeňkem Vítou, jako pozemek parc. č. 150/16 o výměře 143 m2.
Dle nájemní smlouvy byla doba nájmu sjednaná na dobu neurčitou, nájemní smlouva nepřechází na
nové nabyvatele parcely st. 119 v k. ú. Dunajovice a budovy na této parcele. Dle nájemní smlouvy je
původní majitel chaty na pozemku parc. č. st. 119 v k. ú. Dunajovice při ukončení nájmu pozemek
parc. č. 150/16 uvést do původního stavu.
Dle usnesení zastupitelstva obce č. 10/2/2014 ze dne 6. 2. 2014 měl starosta obce zajistit stanovisko
CHKO Třeboňsko a stavebního úřadu MěÚ Třeboň k možné přestavbě chaty na pozemku parc. č. st.
119. Starosta obce dne 10. 2. 2014 podal správě CHKO Třeboňsko žádost o informaci, ve které žádá
o posouzení vlivu přestavby chaty na pozemku parc. č. st. 119 v k. ú. Dunajovice na krajinný ráz a
ochranu přírody. Starosta obce obdržel závazné stanovisko k vydání územního rozhodnutí a
stavebního povolení stavby „Stavební úpravy chaty“ na p. p. č. 119 v k. ú. Dunajovice, které bylo
vydáno na základě žádosti pana Jiřího Petržilky a Heleny Petržilkové. Správa CHKO Třeboňsko
souhlasí s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby „Stavební úpravy
chaty“ na pozemkové parcele č. 119 v kat. a zastavěném území Obce Dunajovice, podle
předložené projektové dokumentace zpracované Ing. Lukášem Kvíderou v září 2013.
V odůvodnění je konstatováno, že stavba je umístěna v zastavěném území Obce Dunajovice ve volné
krajině v prostoru přírodního fenoménu Dunajovické hory umocněné artefakty Křížové cesty se
čtrnácti kaplemi. Správa CHKO posoudila v souladu s § 45g zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění, vliv stavby na Ptačí oblast Třeboňsko a vzhledem k tom, že se
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jedná o území, kde se nevyskytují, nehnízdí, ani nemají potravní základnu druhy ptáků, pro které byla
Ptačí oblast Třeboňsko zřízena, došla k závěru, že je vyloučeno závažné nebo nevratné poškození
přírodních stanovišť a biotopů těchto druhů a ani nedojde k soustavnému vyrušování druhů, k jejichž
ochraně jsou tato území určena. Dále se uvádí, že se jedná o rekonstrukci stávající chaty, která bude
navýšena, nesymetrická sedlová střecha bude nahrazena symetrickou kompozicí se sedlovou střechou
s poněkud disproporcionálním čtvercovým půdorysem. Omítka bude hladká, štuková v bílé a okrové
barvě v kombinaci s palubkami, okna tmavě hnědá, střešní krytina BRAMAC červenohnědé. Dále se
uvádí: nicméně správa CHKO Třeboňsko konstatuje, že chatové objekty ve volné neurbanizované
krajině jsou zcela nevhodné, ve zvažovaném případě se jedná o rekonstrukci chaty na stávajícím
půdoryse, tato se jeví jako přípustná. Dále se v odůvodnění uvádí, že navrhovaná stavba nebude mít
negativní vliv na znaky kulturní a historické charakteristiky místa krajinného rázu ve zvažované
krajinné scéně, je navržena s ohledem na zachování kulturních dominant krajiny, harmonického
měřítka a vztahů v krajině, krajinný ráz místa nebude snížen ani zásadně změněn. Předložené
podklady byly shledány jako dostatečné pro posouzení celkového vzhledu stavby a jejího vlivu na
hodnoty krajinného rázu, proto mohl být souhlas udělen. Závazné stanovisko správy CHKO
předloženo, přečteno.
Dne 10. 2. 2014 byla MěÚ Třeboň, odboru územního plánování a stavebního řádu, předána žádost
o územně plánovací informaci a žádost o informaci, ve které Obec Dunajovice a Zastupitelstvo Obce
Dunajovice žádá o posouzení přestavby chaty na pozemku parc. č. st. 119 v k. ú. a obci Dunajovice
dle územního plánu Dunajovice a stavebního zákona. Dne 21. 2. 2014 byla vydána územně plánovací
informace – předběžná informace, která byla zaslána e-mailem Obci Dunajovice a následně tato
informace zaslána prostřednictvím datové schránky Obce Dunajovice. Informace uvádí v bodě 1, že
pozemek parc. č. st. 119 v k. ú. Dunajovice je v zastavěném území obce s využitím území „Plochy
rekreace“. V informaci v bodu 2 je výřez grafické části územního plánu Dunajovice, uvádí se
podmínky využití území dané platnou územně plánovací dokumentací obce pro plochy rekreace vše
dle platného územního plánu Dunajovice veřejně dostupného na webových stránkách obce
www.obecdunajovice.cz / Obecní úřad / Vyhlášky, Zákony / Opatření obecné povahy č. 1/2010 –
územní plán Dunajovice.
- Výška budovy: stávající nebo do výšky max. 1 nadzemní podlaží + podkroví.
- Výška budovy do hřebene v m: stávající nebo přístavba možná do výšky max. 7,5 m.
- Střecha – typ: stávající nebo možné úpravy na sedlové výjimečně polovalbové.
- Střecha – sklon: stávající s možností úpravy na sklon 38 - 45 stupňů.
V bodě 4 předběžné informace se uvádí nástavba chaty na pozemku p. č. st. 119 v k. ú. a v obci
Dunajovice (dle žádosti) je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce a s cíli a
úkoly územního plánování za předpokladu dodržení podmínek v odstavci 2, podmínky využití
území, této plánovací dokumentace. V bodě 5 se uvádí, že pro realizaci výše uvedené stavby je nutné
stavební povolení stavebního úřadu a závazné stanovisko správy CHKO.
Obě tato stanoviska byla zaslána všem zastupitelům obce dne 26. 2. 2014.
Dne 27. 2. 2014 starosta obce změřil budovu sousední chaty na pozemku parc. č. st. 130 v k. ú.
Dunajovice, změřil přesahy střechy u této chaty přesahující na sousední pozemek ve vlastnictví obce,
přesah balkonu, výšku chaty v hřebeni střechy. Při této příležitosti změřil též chatu na pozemku parc.
č. st. 119, přesah střechy, výšku v hřebeni střechy. Byly změřeny též přesahy střechy na pozemek
obce u chaty na pozemku parc. č. st. 145. Z naměřených hodnoty u chaty na pozemku parc. č. st. 130
byl vytvořen náčrtek, byly barevně zvýrazněny přesahy střechy a balkonu nad pozemkem ve
vlastnictví obce a barevně zvýrazněn půdorys chaty na pozemku. Stejným způsobem byl vytvořen
náčrtek chaty na pozemku st. 119, s tím, že byly též zakresleny hranice betonového odláždění okolo
chaty, které se nachází na pozemku obce. Oba náčrtky včetně kopie katastrální mapy s rozměry
pozemků parc. č. st. 119 a st. 130 byly naskenovány a zaslány všem zastupitelům e-mailem.
Protože část zastupitelstva nesouhlasí s přestavbou chaty na pozemku parc. č. st. 119, nesouhlasí
s nástavbou sedlové střechy a vytvořením podkrovních místností, byly vytvořeny náčrtky současného
stavu obou sousedních chat, aby bylo možné porovnat současný stav chaty na pozemku parc. č. st.
130 s projektovou dokumentací na přestavbu chaty na pozemku parc. č. 119. Starosta obce si myslí,
že ke všem majitelům chat v obci by se mělo přistupovat stejně, může-li mít chata na pozemku parc.
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č. st. 130 i chata na pozemku parc. č. st. 145 podkrovní místnosti a balkony, proč by nemohla mít
chata na pozemku parc. č. st. 119 tu samou možnost přestavět de facto plochou střechu na sedlovou
s umožněním využití podkrovního prostoru. Tento názor potvrdili i stanoviska státních orgánů,
Správy CHKO a MěÚ Třeboň odboru územního plánování.
J. Víta požádal starostu obce o zkopírování projektové dokumentace na přestavbu chaty na
pozemku parc. č. st. 119 za účelem uspořádání ankety občanů – možnosti vyjádření občanů
k projektové dokumentaci. Tato anketa probíhala od pondělí 10. 2. 2014 do zasedání zastupitelstva.
Výsledky ankety byly předloženy zastupitelstvu. Nejsou přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva.
Dne 25. 2. 2014 při předávání žádostí byl Ing. Lukáš Kvídera předběžně pozván na budoucí
zasedání zastupitelstva obce.
Obec Dunajovice jako vlastník pozemků sousedících s pozemkem parc. č. st. 119, je povinna vydat
stanovisko k zamýšlené přestavbě chaty. Taktéž je Obec Dunajovice povinna prostřednictvím
odborného lesního hospodářství vydat stanovisko z pohledu lesního zákona a vlastníka lesního
pozemku okolo chaty. Stanoviska musí být vydána do 30-ti dnů od podání žádosti.
Přestavba chaty předpokládá odvod splašků kanalizační přípojkou do izolované jímky na vyvážení
a likvidaci těchto vod odvozem na nějakou čistírnu odpadních vod. Toto řešení je v souladu se
zákonem č.254/2001 Sb., o vodách.
Současný stav:
- chata na pozemku parc. č. st. 119 nemá WC, ani žádnou jímku na zachycení a likvidaci odpadních
vod
- původním majitelem chaty bylo zřízeno dřevěné WC na lesním pozemku parc. č. 152/2 – toto řešení
je dle zákona nepřípustné,
- splaškové vody z mytí nádobí a osobní hygieny jsou pravděpodobně likvidovány též na okolních
lesních pozemcích.
- V projektové dokumentaci je navrhováno sociální zařízení uvnitř chaty (WC, sprcha, umyvadlo a
dřez na umývání nádobí), ze kterého by splaškové vody měly odtékat do izolované jímky na
vyvážení. Tím by měl být zlepšeno životní prostředí na Dunajovické hoře.
Dne 12.3.2014 obdržel starosta obce „Vyjádření a předběžnou informaci k projektové
dokumentaci pro územní a stavební řízení na akci Stavební úpravy rekreační chaty na p.č. 119,
k.ú. Dunajovice“ vydané MěÚ Třeboň, odborem životního prostředí č.j.: ŽP 600/2014 – 057 Kn.
Tato informace se týká změny velikosti bezodtokové jímky na odpadní vody (na přání zastupitelstva
obce byla v PD změněna velikost – objem ze 17,5 m³ na 5 m³) v projektové dokumentaci na
přestavbu chaty na pozemku parc.č. st. 119. V informaci se uvádí, že bezodtoková jímka na odpadní
vody o objemu 5 m³ je pro 4 osoby nedostatečná, v případě že bude spotřeba vody odpovídat
výpočtům v technické zprávě, a musela by se vyvážet každých 8 dnů.
Starosta obce žádá všechny zastupitele jmenovitě o vyjádření se k přestavbě chaty na pozemku
parc. č. st. 119. Uvedení důvodů pro nebo proti nástavbě střechy a zřízení podkrovních místností,
zřízení věcného břemene na kanalizační přípojku a bezodtokovou jímku na vyvážení a zřízení
věcného břemene na přesahy střechy od 50 cm do 65 cm po obvodu stavebního pozemku parc. č. st.
119.
- F. Uhlíř: Obec Dunajovice by měla vydat, na základě vydaného Závazného stanoviska Správy
CHKO č.j.:11096TR/2013, na základě vydané Územně plánovací informace MěÚ Třeboň, odboru
územního plánování a stavebního řádu, č.j.:METR 1123/2014 ToSi i na základě schváleného a Obcí
Dunajovice vydaného Územního plánu Dunajovice, Opatření obecné povahy č. 1/2010, souhlasné
stanovisko k přestavbě chaty na pozemku parc.č. st.119 dle předložené projektové dokumentace.
Zamýšlenou přestavbou chaty by mělo být v chatě zřízeno WC, sprcha, umyvadlo a dřez na mytí
nádobí, odkud by měly být svedeny splaškové vody do izolované jímky na vyvážení, a tím by mělo
dojít ke zlepšení životního prostředí na Dunajovické hoře. Pro možnost uložení bezodpadové
izolované jímky na vyvážení by mělo Zastupitelstvo obce Dunajovice souhlasit s věcným břemenem
na uložení jímky a vedení kanalizační přípojky do lesního pozemku parc.č.150/15.
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- Ing. P. Pumpr:

písemně se nevyjádřil

- J. Melmerová:

písemně se nevyjádřila

- P. Holický:

písemně se nevyjádřil

- M. Čada:

písemně se nevyjádřil

- J. Víta:

písemně se nevyjádřil

- V. Palus:

písemně se nevyjádřil

K přestavbě chaty na pozemku parc.č. st.119 bylo umožněno se vyjádřit ing. Lukáši Kvíderovi,
projektantovi a na základě plné moci zástupce majitelů chaty manželů Petržílkových. Ing. Kvídera
vyvrátil, že by bylo uvažováno novými vlastníky o pronajímání chaty, jedná se o rodinu, která je
vícečlenná, z tohoto důvodu mají záměr zřídit 2 podkrovní ložnice, hodlají užívat chatu převážně
v letních měsících a k rekreaci.
Dále ing. Kvídera osvětlil zastupitelům možnosti podle stavebního zákona.
Po dlouhé a bouřlivé diskuzi byl podán
Návrh usnesení č. 3/3/2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene, (předložené
Zastupitelstvu obce Dunajovice na zasedání dne 16.1.2014 a na základě usnesení zastupitelstva obce
přepracované, doplněné a předložené Zastupitelstvu obce Dunajovice na zasedání dne 6.2.2014.
jedná se o služebnosti:
- inženýrské sítě kanalizační přípojky s jímkou na vyvážení pro pozemek parc.č. 150/15
- užívací právo pro střešní přesah pro pozemek parc.č. 150/15 a 150/14
- služebnost okapu pro pozemek parc.č. 150/15
vše na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 5.000,- Kč ).
HLASOVÁNO

4 x PRO

0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ

3 x PROTI

Pro hlasovali: F. Uhlíř, ing. P. Pumpr, J. Melmerová, P. Holický

Usnesení č. 3/3/2014 bylo schváleno.
4) Pronájem rybníka Trávný - směna za rybník Vydymáček, převod nájemní smlouvy rybníka U
Křížku, prodloužení nájemní smlouvy na rybník Křoví
Dne 7.2.2014 byl, na úřední desce OÚ Dunajovice a elektronicky na úřední desce na webových
stránkách obce Dunajovice, zveřejněn „Záměr směnit pronájem rybníka Vydymáček za pronájem
rybníka Trávný s doplatkem nájemného“. Záměr byl z webu obce sejmut dne 23.2.2014, dále jej lze
vyhledat v „archivu“ elektronické úřední desky. Z úřední desky OÚ Dunajovice byl sejmut dne
26.2.2014.
K záměru se do začátku zasedání zastupitelstva obce nikdo z občanů a majitelů nemovitostí v obci
nevyjádřil, nebylo k tomuto záměru podáno žádné písemné podání, ani ústní podání do protokolu.
Návrh usnesení č. 4/3/2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu nájmu rybníka Vydymáček za nájem rybníka Trávný Michaelu
Küffnerovi, Dunajovice 90. Nově bude nájemce platit roční nájemné za rybník Trávný ve výši
1.827,- Kč/rok, vždy do 30.11. kalendářního roku. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu určitou do
31.12.2022. Výpovědní lhůta 6 měsíců
Tímto se ruší Smlouva o nájmu rybníka (Vydymáček) ze dne 15.2.2008.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 4/3/2014 bylo schváleno.
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0 x PROTI

Dne 7.2.2014 byl, na úřední desce OÚ Dunajovice a elektronicky na úřední desce na webových
stránkách obce Dunajovice, zveřejněn „Záměr změnit nájemní smlouvu na rybník U Křížku“ –
převod nájemní smlouvy ze zemřelého Jana Sýkory na jeho vnuka Michaela Küffnera. Záměr byl
z webu obce sejmut dne 23.2.2014, dále jej lze vyhledat v „archivu“ elektronické úřední desky.
Z úřední desky OÚ Dunajovice byl sejmut dne 26.2.2014.
K záměru se do začátku zasedání zastupitelstva obce nikdo z občanů a majitelů nemovitostí v obci
nevyjádřil, nebylo k tomuto záměru podáno žádné písemné podání, ani ústní podání do protokolu.
Návrh usnesení č. 5/3/2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje převod nájemní smlouvy na rybník U Křížku ze zemřelého Jana
Sýkory, Dunajovice 56, na Michaela Küffnera, Dunajovice 90. Nájemce bude platit roční nájemné za
rybník U Křížku ve výši 251,- Kč / rok, vždy do 30.11. kalendářního roku. Nájemní smlouva bude
sepsána na dobu určitou do 31.12.2022. Výpovědní lhůta 6 měsíců
Tímto se ruší Smlouva o nájmu rybníka (U Křížku) ze dne 15.2.2008.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 5/3/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

Dne 7.2.2014 byl, na úřední desce OÚ Dunajovice a elektronicky na úřední desce na webových
stránkách obce Dunajovice, zveřejněn „Záměr prodloužit nájemní smlouvu na rybník Křoví
Vladimíru Bumanovi“. Záměr byl z webu obce sejmut dne 23.2.2014, dále jej lze vyhledat v
„archivu“ elektronické úřední desky. Z úřední desky OÚ Dunajovice byl sejmut dne 26.2.2014.
K záměru se do začátku zasedání zastupitelstva obce nikdo z občanů a majitelů nemovitostí v obci
nevyjádřil, nebylo k tomuto záměru podáno žádné písemné podání, ani ústní podání do protokolu.
Návrh usnesení č. 6/3/2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na rybník Křoví L. Bumanovi,
Dunajovice 85, na dobu určitou do 31.12.2022. Nájemce bude platit roční nájemné ve výši 1311,Kč/rok, vždy do 30.11. kalendářního roku. Výpovědní lhůta 6 měsíců
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 6/3/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

5) Žádost o prodej pozemku parc. č. st. 164/2 Mysliveckému sdružení Dunajovice
Jednatel Mysliveckého sdružení Dunajovice Ing. Lukáš Kvídera podal Obci Dunajovice dne 26. 2.
2014 žádost o prodej pozemku pod stavbou myslivecké klubovny v k. ú. Dunajovice. Žádost byla
doložena geometrickým plánem č. 273-2014010/2014 ze dne 10. 2. 2014 vyhotoveným Ing. Petrem
Sedláčkem. Zároveň se žádostí byl obecnímu úřadu předán k archivaci pasport stavby na pozemku
parc. č. 2828 v k. ú. Dunajovice – dokumentace skutečného provedení stavby pro dodatečné stavební
povolení a kopie průvodního listu k pasportu stavby vydaný Městským úřadem Třeboň, odborem
územního plánování a stavební řádu. Pasport stavby prokazuje vlastnictví stavby – budovy klubovny
Mysliveckému sdružení Dunajovice, IČ 60818841 se sídlem v Dunajovicích. Část budovy a celá
terasa před budovou myslivecké klubovny zasahuje do pozemků ve vlastnictví Obce Dunajovice
parc. č. 194/1 a 194/4. Dle geometrického plánu se jedná o nově oddělený pozemek parc. č. st. 164/2
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m2. V žádosti je navrhovaná kupní cena ve výši 60 Kč za m2,
tedy 1 680 Kč za 28 m2 .
Budova klubovny Mysliveckého sdružení cca 10 let není vedena v katastru nemovitostí. MS
přestavělo původní kolnu – stodolu na klubovnu MS cca v roce 1975. Získá-li MS nově oddělený
pozemek dle geometrického plánu parc. č. st. 164/2, bude možné tuto budovu zapsat do katastru
nemovitostí, přidělit jí číslo popisné.
Návrh usnesení č. 7/3/2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru prodat, dle geometrického plánu č. 2732014010/2014 ze dne 10. 2. 2014, vyhotoveným Ing. Petrem Sedláčkem, nově oddělený pozemek
parc. č. st. 164/2 o výměře 28 m2 za navrhovanou kupní cenu 60 Kč za m2, tj. za 1 680 Kč celkem.
HLASOVÁNO

5 x PRO

2 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
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0 x PROTI

Usnesení č. 7/3/2014 bylo schváleno.
6) Stavební povolení na stavbu „Kanalizace a vodovod Dunajovice“, zadávací dokumentace a
dotace na stavbu kanalizačního sběrače „B“ a „B1“
Dne 26.2.2014 vydal vodoprávní úřad MěÚ Třeboň stavební povolení na stavbu „Kanalizace a
vodovod Dunajovice“. Toto stavební povolení bylo vyvěšeno na úřední desce OÚ Dunajovice a
elektronické úřední desce na webu obce Dunajovice dne 26.2.2014. Nabytí právní moci se
předpokládá do konce měsíce března 2014.
Na základě vydaného stavebního povolení a na základě podepsané Příkazní smlouvy, požádal
starosta obce Stavební poradnu, spol. s r.o., České Budějovice, o vypracování a zastupitelstvu obce
předložení návrhu Zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby kanalizačního sběrače „B“ a
„B1“, etapu stavby „Kanalizace a vodovod Dunajovice“.
Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém zasedání dne 27.2.2014 dotaci z Grantového
programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, Opatření Podpora výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2014, pro Obec Dunajovice ve výši 1.000.000,- Kč
na stavbu kanalizačního sběrače „B“ a „B1“, etapu stavby „Kanalizace a vodovod Dunajovice“.
Starosta obce byl požádán o doplnění žádosti o stavební povolení. Toto bylo učiněno, po nabytí
právní moci stavebního povolení, bude i toto doplněno. Jihočeský kraj zaslal Obci Dunajovice návrh
Smlouvy o poskytnutí grantu SD/OEZI/552/14 (reg. č. 34-01-011).
Podmínky dotace:
- stavba musí být ukončena, předána zhotovitelem bez vad a nedodělků předávacím protokolem
Obci Dunajovice do 3.10.2014
- do 3.10.2014 musí být, v případě předání stavby bez vad a nedodělků, uhrazeny faktury
dodavateli stavby
- dotace musí být finančně vypořádána s Jihočeským krajem do 17.10.2014
Na stavbu je nutné mít stavební dozor – TDI (technický dozor investora), autorský dozor by měl
vykonávat ing. M. Manda, zpracovatel projektové dokumentace, pravděpodobně bude nutné mít i
koordinátora BOZP.
Dne 11.3.2014 obdržela Obec Dunajovice návrh Smlouvy o poskytnutí grantu SD/OEZI/552/14
(reg. č. 34-01-011) mezi Jihočeským krajem a Obcí Dunajovice byl přeposlán e-mailem všem
zastupitelům, byl předložen, přečten. Tento návrh smlouvy není podepsán hejtmanem Jihočeského
kraje, pravděpodobně by se již ale neměl měnit.
Obec by měla obdržet po podepsání smlouvy 70% dotace ( 700.000,- Kč), do 2 měsíců po
vyúčtování dotace poskytovateli – Jihočeskému kraji, by měla obdržet zbývající část 30% dotace
(300.000,- Kč). Obec musí dodržet minimální vlastní podíl ve výši 32,26% z celkově uznatelných
výdajů projektu, to je minimální podíl ve výši 476.233,- Kč. Stavba musí být dokončena nejpozději
do 3.10.2014, nejpozději do 17.10.2014 musí obec předložit poskytovateli dotace Závěrečnou zprávu
a vyúčtování dotace, to je do této doby musí být uhrazeny i faktury dodavateli.
Dne 12.3.2014 obdržela Obec Dunajovice od Stavební poradny, spol. s r.o. Návrh Zadávací
dokumentace na výběr zhotovitele stavby kanalizačního sběrače „B“ a „B1“, etapu stavby
„Kanalizace a vodovod Dunajovice“. Návrh zadávací dokumentace byl přeposlán e-mailem všem
zastupitelům.
Fakturace měsíčně, neposkytují se zálohy, pokuty za nedodržení termínu dokončení, termín
dokončení stavby 3.10.2014, Návrh zadávací dokumentace byl předložen, přečten.
Zadávací dokumentace byla upravena (obec již získala dotaci, smluvní pokuta), bude přepracován
rozpočet a technická zpráva s ohledem na protlak kanalizačního sběrače pod vozovkou.

Návrh usnesení č. 8/3/2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na stavbu kanalizačního sběrače „B“ a „B1“, etapu
stavby „Kanalizace a vodovod Dunajovice“. Souhlasí s podmínkami dotace
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby
kanalizačního sběrače „B“ a „B1“, etapu stavby „Kanalizace a vodovod Dunajovice“.
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Zastupitelstvo obce jmenuje výběrovou komisy na výběr zhotovitele stavby kanalizačního sběrače
„B“ a „B1“, etapu stavby „Kanalizace a vodovod Dunajovice“ ve složení Ing. Petr Pumpr, Petr
Holický, Jan Víta, náhradník J. Melmerová
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 8/3/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

7) Nabídky na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vodárny
Dne 26.2.2014 byla obci předána společností VaK projekt s.r.o., České BudějoviceObchodně
technická nabídka zn.: proj/14029“. Nabídka na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci
objektu vodárny na pozemku parc.č. st.125 v k.ú. Dunajovice. Celková cena za vypracování
projektové dokumentace včetně rozpočtu a výkazu výměr, včetně nabídky jiného řešení opravy
izolace akumulační nádrže je 27.900,- Kč + 21% DPH, to je 33.759,- Kč
Již na zasedání zastupitelstva obce v lednu a únoru byly předloženy nabídky NOCTA DESIGN
s.r.o. za 24.000,- Kč + 21% DPH, to je 29.040,- Kč a Oldřicha Podojila DiS, projekční kanceláře
Třeboň za 14.800,- Kč. není plátce DPH, nabídka neobsahovala požadovaný harmonogram prací.
Obec Dunajovice je plátce DPH, na DPH vstupu si může uplatnit odpočet. Ceny nabídek by tedy
měly být posuzovány bez DPH.
Všechny 3 nabídky opětovně předloženy
Starosta obce požádal ing. Michala Mandu, odpovědného zástupce pro Vodovod Dunajovice, o
vypracování nabídky na možnost dočasného propojení přívodního potrubí z vrtu do tlakových nádob,
tím dočasné vyřazení akumulační nádrže. Toto řešení by umožnilo dodávky vody i při odstavené
akumulační nádrži, obec by nemusela dovážet pitnou vodu v cisternách.
Zastupitelstvu obce jsou předkládány k posouzení opět všechny nabídky i s možností jiného řešení
opravy akumulační nádrže (nová stěrka, nebo izolace fólií), možnosti odstavení dodávek pitné vody,
nebo dočasného propojení přívodního potrubí z vrtu rovnou do tlakových nádob.
Návrh usnesení č. 9/3/2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr nabídky NOCTA DESIGN na vypracování projektové
dokumentace na zateplení budovy vodárny, výměnu okna a dveří, na vypracování projektové
dokumentace a opravu akumulační nádrže pod budovou vodárny.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 9/3/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

8) Uvedení pozemku parc.č. 2614/4 do původního stavu (cesta k č.p. 99)
Pozemek parc.č. 2614/4 nebyl dle výzvy obce zaslané panu Jiřímu Padrtovi uveden do původního
stavu. Pan Padrta byl 2x v době mezi odesláním výzvy a zasedáním zastupitelstva, u starosty obce.
Byl se informovat, zda budou uhrazeny náklady na „opravu cesty“. Starosta obce byl informován, že
tato záležitost bude, vzhledem ke „vzniklé“ škodě, předána Kriminální službě Policie ČR.
Návrh usnesení č. 10/3/2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje zaslání poslední výzvy k uvedení pozemku do původního stavu
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 10/3/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

9) Výměna výpusti a odbahnění Návesného
V posledním týdnu měsíce února 2014 byl z výpusti požární nádrže odstraněn dřevěný bel, který byl
již nefunkční. V tomto týdnu bylo ze dna nádrže odsáto bahno, nainstalován nový dřevěný bel.
Dne 12.3.2014 obdržela Obec Dunajovice faktury za odbahnění požární nádrže, celkem ve výši
50.820,- Kč včetně DPH.
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na úhradu faktur ve výši 50.820,- Kč za provedené práce na
odbahnění požární nádrže.
Návrh usnesení č. 11/3/2014:
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené informace a schvaluje úhradu faktur za odbahnění
požární nádrže ve výši 50.820,- Kč.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 11/3/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

10) Úprava stoky z ČOV Dunajovice (od Potockého k Obojskému)- cenová nabídka
Starosta obce požádal pana R. Melmera o podání nabídky na vyčištění odpadní stoky z ČOV do
rybníka Obojský. Tato stoka je zanesena sedimenty z kanalizace, čištění nebylo součástí projektu a
výstavby ČOV Dunajovice. Stoka, kterou prochází veškerá voda z obce, se při vyšším průtoku při
deštích vyplavuje na okolní pole. Vzhledem k ukončené výstavbě ČOV by již vypouštěné odpadní
vody neměli obsahovat sedimenty, tyto se usazují v lapáku písku, štěrbinové nádrži nebo v biologické
nádrži. Nyní by bylo zapotřebí stoku vyčistit a zprovoznit v původním stavu. Nabídka předložena,
cena 39.900,- Kč + 8.379,- Kč DPH, celkem 48.279,- Kč.
Po konzultacích s K + K Břilice – Gigant, nájemcem polí, je realizace nutná, časový postup a postup
pro odbagrování zeminy, pařezů a sedimentů je nutné dojednat (ukládání zeminy, odvoz sedimentů,
pařezů).
Návrh usnesení č. 12/3/2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci čištění odpadní stoky z ČOV Dunajovice na srpen 2014 za
nabídkovou cenu 39.900,- Kč + 8.379,- Kč DPH, celkem 48.279,- Kč.
HLASOVÁNO
6 x PRO
1 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 12/3/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

11) Úprava lomu na Dunajovické hoře
V lomu na Dunajovické hoře byly zaměstnancem obce vyřezány nálety jívy zasahující do mělčiny
na severní straně. Spadané listí tvoří ve vodě nečistoty, zbytky zahnívají.
Po diskuzích s občany, předkládá starosta obce návrh na odstranění kořenů po vyřezaném náletu,
odbagrování „bahna“, navezení kamene, jeho urovnání, navezení písku, jeho urovnání a tím
vytvořením malé pláže v severní části lomu. Při této příležitosti by se mohla obnovit cesta
procházející lomem, zčásti nebo celá, navezením kamene a písku. Obě vodní plochy v lomu by měly
zůstat propojené.
Návrh usnesení č. 13/3/2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení prací na úpravě lomu na Dunajovické hoře do výše nákladů
uvedených v rozpočtu obce (65.000,- Kč).
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 13/3/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

12) Neinvestiční náklady – školy
Starosta obce zaslal Městu Třeboň dopis č.j.: 003/2014/FUh k Úhradě nepokrytých nákladů na žáky
škol. Dopis předložen, přečten.
Dne 12.3.2014 byly obci e-mailem doručeny podklady pro vyúčtování neinvestičních nákladů na
provoz školní družiny, školní jídelny a na provoz mateřských škol, vše patřící Městu Třeboň.
Kalkulace předloženy.
- MŠ Sluníčko Třeboň –
opravy a údržba
1.091.013,00 Kč,
z toho oprava havarijního stavu sociálního zařízení a balkonu 644.631,00 Kč,
energie
985.897,00 Kč,
materiál (bez nákladů na potraviny)
512.282,31 Kč
cestovné a ostatní služby
351.553,23 Kč
drobný dlouhodobý majetek
354.728,69 Kč
ostatní náklady
115.627,98 Kč
Celkem neinvestiční výdaje
3.411.102,21 Kč
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Vlastní příjmy
Příspěvek z RUD 196 dětí x 8.000,00 Kč
Celkem zbývající neinvestiční výdaje
zbývající výdaje na 1 dítě/rok
výdaje na 1 dítě měsíčně 581,54 Kč
Počet dětí od 1.1.2013 do 31.8.2013
2
Počet dětí od 1.9.2013 do 31.12.2013
2
celkem za MŠ Jeronýmova za rok 2013

- 475.311,00 Kč
- 1.568.000,00 Kč
1.367.791,21 Kč
6.978,53 Kč
9.304,64 Kč
4.652,32 Kč
13.956,96 Kč

- MŠ Jeronýmova, Třeboň
materiál (bez nákladů na potraviny)
195 054,40
elektřina
174 609,00
plyn
684 898,00
voda
87 036,40
cestovné a ostat. služby
494 773,61
mzdy a ostatní zákonné sociální náklady
4 120,82
ostatní náklady z činnosti
10 994,31
odpisy
91 189,00
drobný dlouhodobý majetek
179 838,80
opravy a udržování
546 146,90
celkem neinvestiční náklady
2 468 661,24
vlastní příjmy
- 446 250,23
příspěvek od státu 186 dětí x 8.000,00 Kč
-1 488 000,00
celkem zbývající neinvestiční výdaje
534 411,01
zbývající výdaje na 1 dítě / ročně
2 873,16
výdaje na 1 dítě měsíčně 239,43
Počet dětí od 1.1.2013 do 31.8.2013
7
13.408,08 Kč
Počet dětí od 1.9.2013 do 31.12.2013
2
1.915,44 Kč
celkem za MŠ Jeronýmova za rok 2013
15.323,52 Kč
Celkem zbývající neinvestiční výdaje na děti v MŠ Třeboň za rok 2013
29.280,48 Kč
Výdaje na školní družinu a stravování - žáci základních škol
25.849,20 Kč
Celkem všechny požadované nepokryté neinvestiční výdaje za rok 2013 55.129,68 Kč
Návrh usnesení č. 14/3/2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu neinvestičních nákladů, nepokrytých ze státního rozpočtu
(RUD) až do výše:
- výdaje na školní družinu a stravování žáků ZŠ
celkem 25.849,20 Kč
- výdaje na děti MŠ Jeronýmova ve výši 2 873,16 Kč/rok / dítě
celkem 15.323,52 Kč
- výdaje na děti MŠ Sluníčko ve výši 2 873,16 Kč / rok / dítě celkem 5.746,32 Kč
celkem neinvestiční výdaje až do výše
46.919,04 Kč
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 14/3/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

13) Změna četnosti vydávaných výpisů z účtu obce
Účetní obce J. Strouhová požádala starostu obce o změnu četnosti výpisů z účtu Obce Dunajovice
vedeného u W. Sparkasse v.1842. Dle jejího vyjádření postačí výpis k datu 15. v měsíci a
k poslednímu dni v měsíci.
Návrh usnesení č. 15/3/2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu četnosti vydávání výpisů z účtu vedeného u W. Sparkase v.
1842 na 2 výpisy za měsíc.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 15/3/2014 bylo schváleno.
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0 x PROTI

14)Aktualizace GIS MISYS na verzi 11. – cenová nabídka
Program – softwar GIS MISYS používá obec například pro vyjádření ke stavbě vodovodních a
kanalizačních přípojek, k zakreslení vedení inženýrských sítí v katastrální mapě. Se změnou
katastrálního zákona, zavedením registru adresných míst uváděných v katastru nemovitostí, je nutná
aktualizace Geografického informační systému MISYS na verzi 11. Katastr nemovitostí bude svá
data k aktualizaci od 1.1.2014 vydávat v jiném výměnném formátu – VFK 4.4., než tomu bylo dosud.
Nebude-li změněn MISYS na verzi 11., nebudou moci být data aktualizována. Obci byla předána
cenová nabídka:
- na aktualizaci na verzi 11. za 3.872,- Kč
- aktualizaci modulů pasportů za
1.452,- Kč
- instalace, školení
za
1.089,- Kč
- celkem
6.413,- Kč včetně DPH +
- náklady na dopravu za 1 km
10,- Kč / km cca 45 km
Návrh usnesení č. 16/3/2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci SW MISYS na verzi 11.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 16/3/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

15) Sběrový den, železo
Zametání místních komunikací v obci proběhne v týdnu od 24.3.2014.
Sběrový den je naplánovaný na sobotu 26.4.2014 od 08:00 hodin do 10:00 hodin. Všichni občané a
majitelé nemovitostí odvezou svůj odpad na náves, kde jej předají svozové firmě.
Sběr železného šrotu provedou, po předchozí domluvě, členové SDH Dunajovice.
Návrh usnesení č. 17/3/2014:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené informace.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 17/3/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

16) Zaměstnanec obce – pracovní smlouva od 1.4.2014
Ke dni 30.3.2014 končí M. Kovářovi pracovní smlouva na dobu určitou a zároveň končí Dohoda
s Úřadem práce v Č. Budějovicích na úhradu části mzdových nákladů. Obec Dunajovice se zavázala
k pokračování pracovního poměru i po skončení Dohody s Úřadem práce. Na základě tohoto závazku
uhradil M. Kovářovi Úřad práce rekvalifikaci – řidičský průkaz skupiny „T“.
Návrh usnesení č. 18/3/2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení pracovní smlouvy, za stejných mzdových a pracovních
podmínek na dobu určitou do 31.12.2014.
S V. Polákovou bude ukončeny práce vykonávané v kanceláři OÚ, dále pouze výkon knihovnice.
J. Holubíkovi nebudou zadávány práce na úklidu a sečení obecního pozemků, pouze příležitostně
dle vytížení zaměstnance obce.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 18/3/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

17) Změna tarifu mobilního telefonu obce
Návrh smlouvy na změnu tarifu na mobilní telefon obce, tarif O2 Vario S+ . Smlouva předložena.
Smlouva je nejasná, je nutné ji řádně prostudovat, konzultovat s poskytovatelem. Není uvedena doba
na kterou se smlouva uzavírá.
Návrh usnesení č. 19/3/2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu tarifu pro mobilní telefon 602 491 551 na tarif O2 Vario S+ až
po vyjasnění smlouvy s poskytovatelem včetně doby, na kterou by měla být uzavřena.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 19/3/2014 bylo schváleno.
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0 x PROTI

18) Rozpočtové opatření č.1/2014
Starosta obce a účetní obce předkládají zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č.1/2014 ze dne
5.3.2014. Zvýšení výdajů :
Zvýšení výdajů
13.360,00 Kč
Financování
- 13.360,00 Kč
Opis rozpočtového opatření je součástí zápisu
Návrh usnesení č. 20/3/2014:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2014 ze dne 5.3.2014
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 20/3/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

19) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Stavy účtů obce
Sparkasse
771.069,83 Kč ke dni 11. 03. 2014
ČMZRB
21.020,99 Kč ke dni 28. 02. 2014
ČNB
776.743,65 Kč ke dni 07. 03. 2014
Pokladna
48.817,00 Kč ke dni 13. 03. 2014
Celkem
1.617.651,47 Kč
Čerpání úvěru
-2.000.000,00 Kč ke dni 11. 11. 2013
20) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno 14.3.2014 ve 01:00 hod.
Zapsal:

J. Melmerová

___________________________

Ověřovatelé zápisu: M. Čada

___________________________

V. Palus

___________________________

František Uhlíř

___________________________

Starosta obce:

V Dunajovicích dne: 14. 3. 2014
Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 24. 3. 2014
Elektronicky zveřejněno dne: 24. 3. 2014
.
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