Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne
4. 11. 2014 od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 12/2014
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
F. Uhlíř
Ing. P. Pumpr
R. Melmer
J. Marek
P. Holický
M. Čada
A. Urbánek
Omluveni:
Hosté :
Dosavadní starosta obce František Uhlíř, před zahájením ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
Dunajovice (při prezentaci) předal zastupitelům „OSVĚDČENÍ o zvolení členem zastupitelstva obce
Dunajovice“ podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, v platném znění.
1)Zahájení zasedání.
Zasedání zahájeno v 19:10 hod. dosavadním starostou obce F. Uhlířem (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedaní bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), v platném zněni, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí
lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasováni (lhůta uplynula dne 24.10.2014
v 16:00 hodin). Dle sdělení Šárky Vondřejcové, soudní tajemnice Krajského soudu v Českých
Budějovicích, Krajský soud neobdržel žádný návrh na neplatnost voleb, neplatnost hlasování či
neplatnost volby kandidáta od zastupitelstva obce Dunajovice, viz. příloha č.1 e-mail Krajského soudu
v Českých Budějovicích. 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 24.10.2014 od
19:00 hod. do ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední
desce“ a to od 24.10.2014 od 19:05 hod. do 5.11.2014 .
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2) konstatoval,
že přítomni jsou všichni členové zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3
zákona o obcích).
2) Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomně členy zastupitelstva ke složení
slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib
nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném zněni).
Předsedající František Uhlíř přečetl slib zastupitele v tomto znění:
"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce Dunajovice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." a
jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem
na připraveném archu (příloha č. 3)
Zastupitelé postupně složili slib před zastupitelstvem obce pronesením slova „slibuji“. Po složení
slibu zastupitelé potvrdili svým podpisem do „Přílohy č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce Dunajovice
– složení slibu“.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou.
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Po složení slibu byli zastupitelé seznámeni s Jednacím řádem zastupitelstva obce Dunajovice,
schváleným zastupitelstvem obce Dunajovice dne 11.11.2010.
3) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl zapisovatelem:
P. Holického
Předsedající navrhl ověřovateli zápisu:
J. Marka a M. Čadu
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/12/2014:
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Petra Holického, ověřovateli zápisu Jaroslava
Marka a Miroslava Čadu.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 1/12/2014 bylo schváleno.
4) Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
5) Volba starosty obce, uvolněný - neuvolněný
6) Volba místostarosty obce, počet místostarostů, uvolněný, neuvolněný
7) Volba finančního a kontrolního výboru obce, určení počtu členů výborů, volba předsedy finančního výboru, volba členů finančního výboru, volba předsedy kontrolního výboru, volba členů
kontrolního výboru
8) Rozhodnutí o odměnách zastupitelů, místostarosty a starosty, členů výborů
9) Předání obce a agendy obecního úřadu novému starostovi a místostarostovi
10) Změna směrnic obce pro vedení účetnictví, pokladny, podpisové vzory k účtům v bankách,
podpisové vzory pro katastrální úřad, rozpočtová opatření
11) Rozpočtové opatření č. 8 a 9
12) Dělení pozemku parc.č. 2605/4
13) Informace zastupitelům a občanům obce
14) Závěr
Návrh usnesení č. 2/12/2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/12/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

5) Volba starosty obce, uvolněný, neuvolněný
Předsedající předložil návrh na veřejné hlasování při volbě starosty, místostarosty, předsedů a členů
finančního a kontrolního výboru
Nebyly podány protinávrhy:
Návrh usnesení č. 3/12/2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnou volbu starosty, místostarosty, i předsedů a členů finančního a
kontrolního výboru.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 3/12/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení
žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno
v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v
hlasování pokračováno.
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71
zákona o obcích. Předsedající předložil výpočet odměny „uvolněného“ starosty i maximální odměnu
pro „neuvolněného“ starostu. Byly předloženy výpočty hrubé, superhrubé i čisté mzdy pro obě
odměny.
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Zastupitel ing. Petr Pumpr podpořil návrh na výkon funkce starosty jako uvolněné ve smyslu § 71
zákona o obcích.
Nebyl vznesen žádný protinávrh.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty.
Zastupitel ing. Petr Pumpr předložil návrh na zvolení do funkce starosty Františka Uhlíře.
Po výzvě předsedajícího nebyl vznesen žádný další návrh.
Návrh usnesení č. 4/12/2014:
Zastupitelstvo obce Dunajovice volí starostou obce Dunajovice Františka Uhlíře, který bude tuto
funkci vykonávat jako uvolněný.
HLASOVÁNO
6 x PRO
1 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 4/12/2014 bylo schváleno.
Po zvolení starosty převzal – pokračoval nově zvolený starosta F. Uhlíř ve vedení zasedání (dále veden
jako „předsedající“)
6) Volba místostarosty obce, počet místostarostů, uvolněný, neuvolněný
Předsedající navrhl zvolit pouze jednoho místostarostu, který bude zastupovat starostu v jeho
nepřítomnosti.
Vyzval ostatní členy zastupitelstva k podání protinávrhů.
Nebyly podány protinávrhy.
Návrh usnesení č. 5/12/2014:
Zastupitelstvo obce Dunajovice navrhuje volit jednoho místostarostu, který bude zastupovat starostu
obce v jeho nepřítomnosti a bude tuto funkci vykonávat jako neuvolněný.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 5/12/2014 bylo schváleno.
Předsedající F. Uhlíř navrhl zvolit do funkce místostarosty pana ing. Petra Pumpra. Vyzval ostatní
členy zastupitelstva k podání protinávrhů.
Nebyly podány protinávrhy.
Návrh usnesení č. 6/12/2014:
Zastupitelstvo obce Dunajovice volí místostarostou obce Dunajovice ing. Petra Pumpra, který bude
zastupovat starostu obce Františka Uhlíře v jeho nepřítomnosti a tuto funkci bude vykonávat jako
neuvolněný.
HLASOVÁNO
6 x PRO
1 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 6/12/2014 bylo schváleno.
7) Volba finančního a kontrolního výboru obce, určení počtu členů výborů, volba předsedy
finančního výboru, volba členů finančního výboru, volba předsedy kontrolního výboru, volba členů
kontrolního výboru
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího
zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů
výboru, který musí byt lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí
mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou byt členově zastupitelstva
i jiné osoby, pouze předsedou výboru může byt jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích).
Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže byt starosta, místostarosta, ani osoby zabezpečující
rozpočtové a účetní práce na obecní úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich
bude mít tři členy. Před hlasováním byla daná možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení č.7/12/2014:
Zastupitelstvo obce Dunajovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 7/12/2014 bylo schváleno.
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- Volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na předsedu finančního výboru. Předsedající
navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru pana Petra Holického
Před hlasováním byla daná možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, nebyl podán žádný další návrh.
Návrh usnesení č. 8/12/2014:
Zastupitelstvo obce Dunajovice volí předsedou finančního výboru obce Dunajovice pana Petra
Holického.
HLASOVÁNO
6 x PRO
1 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 8/12/2014 bylo schváleno.
- Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru pana Romana Melmera. Po té
vyzval členy zastupitelstva k podání jiných návrhů na předsedu kontrolního výboru. Nebyl podán
žádný protinávrh.
Před hlasováním byla daná možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 9/12/2014:
Zastupitelstvo obce Dunajovice volí předsedou kontrolního výboru obce Dunajovice pana Romana
Melmera.
HLASOVÁNO
6 x PRO
1 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 9/12/2014 bylo schváleno

0 x PROTI

- Volba členů finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na členy finančního výboru.
Předsedající navrhl zvolit členy finančního výboru paní Evu Čadovou, a pana Antonína Urbánka.
Před hlasováním byla daná možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení č. 10/12/2014:
Zastupitelstvo obce Dunajovice volí členy finančního výboru obce Dunajovice paní Evu Čadovou, a
pana Antonína Urbánka.
HLASOVÁNO
6 x PRO
1 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 10/12/2014 bylo schváleno

0 x PROTI

Volba členů kontrolního výboru
Člen zastupitelstva F. Uhlíř navrhl zvolit členy kontrolního výboru pana Jaroslava Marka a pana
Miroslava Čadu.
Před hlasováním byla daná možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 11/12/2014:
Zastupitelstvo obce Dunajovice volí členy kontrolního výboru obce Dunajovice pana Jaroslava Marka
a pana Miroslava Čadu.
-

HLASOVÁNO
5 x PRO
2 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 11/12/2014 bylo schváleno

0 x PROTI

8) Rozhodnutí o odměnách zastupitelů, místostarosty a starosty, členů výborů
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72zakona o obcích a
nařízeni vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném zněni,
poskytovaná měsíční odměna ve výši 350,- Kč (maximální možná odměna dle nařízení vlády č.
37/2003 Sb., v platném znění je 460,00 Kč), a to ode dne 4. 11. 2014.
Předsedající navrhl též měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty obce (§ 77 odst. 2 zákona o
obcích) ve výši 3.500,- Kč + navýšení o odměnu za výkon OLH ve výši 1.600,- Kč (maximální možná
odměna pro místostarostu dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění je 7.509,- + 3.912,- Kč za
občany, OHL navíc jako DPP). Před hlasováním nebyli členy zastupitelstva obce podány žádné jiné
návrhy neuplatnili žádná stanoviska.
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Návrh usnesení č.12/12/2014:
Zastupitelstvo obce Dunajovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 350,- Kč měsíčně. Odměna
bude poskytována ode dne 4.11.2014.
Zastupitelstvo obce Dunajovice v souladu s § 77 odst. 2 zákona o obcích stanoví odměnu za výkon
funkce neuvolněného místostarosty obce ve výši 5100,- Kč (vč. odměny za výkon OLH) měsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne 4. 11.2014.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 12/12/2014 bylo schváleno.
Dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění náleží uvolněnému starostovi měsíční odměna ve
výši 31.337,- Kč (hrubého). Odměna bude poskytována ode dne 4. 11.2014
9) Předání obce a agendy obecního úřadu novému starostovi a místostarostovi
- Nově zvolenému starostovi Františku Uhlířovi, ani místostarostovi není zapotřebí předávat agendu
obce a obecního úřadu, hesla, PIN kódy, klíče a podobně. Ve svých funkcích pokračují
10) Změna směrnic obce pro vedení účetnictví, pokladny, podpisové vzory k účtům v bankách,
podpisové vzory pro katastrální úřad, rozpočtová opatření
Předsedající podal návrh neměnit bod č. 2. Vnitřní směrnice č. 1/2010 Pokladna – vyzvedávání
hotovosti z účtů obce Dunajovice vedených u ČNB č.ú. 94-1619251/0710 a W. Sparkasse v. 1842 č.ú.
2200004371/7940, a ponechat dosavadní stav, a to: Františka Uhlíře, ing. Petra Pumpra a Petra
Holického, vždy ve dvojici a s razítkem Obce Dunajovice.
Vyzvedávat pokladní hotovost z bankomatu peněžního ústavu na základě platební karty Obce
Dunajovice je oprávněn starosta obce František Uhlíř
Návrh usnesení č.13/12/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužit platnost Vnitřní směrnice č. 1/2010 Pokladna i pro následující
volební období.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 13/12/2014 bylo schváleno.
Dále předsedající informoval zastupitele o:
- Internetovém bankovnictví
 k účtu u WSPK - v současnosti přístup F. Uhlíř a ing. P. Pumpr - banka vydala pro F.
Uhlíře i pro ing. P. Pumpra, každému zvlášť přístupové heslo, vždy je nutné použít mobilní
telefon Obce Dunajovice,
 k účtu u ČNB – v současnosti přístup pouze F. Uhlíř – „elektronický podpis“, certifikát pro
přístup k účtu vlastní pouze on
- Bankovních účtech
 starosta obce F. Uhlíř, místostarosta obce ing. P. Pumpr a zastupitel P. Holický jsou
zapsáni na podpisových vzorech k bankovním účtům u WSPK a ČNB a jsou oprávněni
podávat „papírové“ příkazy k úhradě z účtů Obce Dunajovice a to vždy ve dvojici a
s razítkem Obce Dunajovice.
 Podpisový vzor k účtu vedený u ČMZRB a.s. Praha dosud mají F. Uhlíř a ing. P. Pumpr a
jsou oprávněni podávat „papírové“ příkazy k úhradě z účtů Obce Dunajovice, každý zvlášť
s razítkem Obce Dunajovice.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č.14/12/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení platnosti přístupu k internetovému bankovnictví pro
starostu obce F. Uhlíře a místostarostu obce ing. P. Pumpra na základě přidělených přístupových kódů,
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Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení platnosti podpisových vzorů k účtům Obce Dunajovice
vedených u ČNB a WSPK pro podávání „papírových“ příkazů k úhradě pro starostu obce F. Uhlíře,
místostarostu obce ing. P. Pumpra a zastupitele Petra Holického a to vždy ve dvojici a s razítkem Obce
Dunajovice,
Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení platnosti podpisových vzorů k účtu Obce Dunajovice
vedeného u ČMZRB a.s. Praha pro podávání „papírových“ příkazů k úhradě pro starostu obce F.
Uhlíře, místostarostu obce ing. P. Pumpra, a to každý zvlášť s razítkem Obce Dunajovice
HLASOVÁNO
6 x PRO
1 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 14/12/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

Podpisové vzory pro Katastrální úřad Jihočeského kraje, Katastrální pracoviště Třeboň
Obec Dunajovice má u Katastrálního úřadu Jihočeského kraje, Katastrálního pracoviště Jindřichův
Hradec podpisové vzory statutárních zástupců obce - starosty a zastupujícího místostarosty obce
Dunajovice, kteří mají právo podepisovat listiny předkládané k registraci katastrálním úřadem. Podpisy
na listině – podpisovém vzoru, musí být ověřeny. Návrh na zřízení podpisových vzorů starosty a
místostarosty obce.
Návrh usnesení č.15/12/2014
Starosta obce Dunajovice František Uhlíř a zastupující místostarosta obce Dunajovice ing. Petr
Pumpr předají Katastrálnímu úřadu Jihočeského kraje, Katastrálnímu pracovišti Jindřichův Hradec
listinu s ověřenými podpisovými vzory.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 15/12/2014 bylo schváleno.
Rozpočtová opatření
Rozpočtová opatření prování podle usnesení zastupitelstva obce č. 7/6/2011 ze dne 17. 5. 2011 starosta
obce a zastupitelstvo obce.
Návrh usnesení č.16/12/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje starostovi obce kompetenci k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření v rámci závazných ukazatelů rozpočtu a nad jejich rámec. Vymezuje starostovi obce rozsah
rozpočtových opatření ve smyslu § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, takto:
- V příjmech neomezeně
- Ve výdajích do výše 100.000,00 Kč na jednu položku
- Rozpočtová opatření provedená starostou obce, v tomto rozsahu, nepodléhají schvalování
zastupitelstvem obce, zastupitelstvo obce je však o nich informováno na nejbližším zasedání
zastupitelstva
- Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 7/6/2011 ze dne 17. 5. 2011
-

HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 16/12/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

11) Rozpočtové opatření č. 8 a č.9
Starosta obce a účetní obce předkládají Rozpočtové opatření č. 8. RO č. 8 je přílohou. Rozpočtové
opatření předloženo, přečteno.
- Zvýšení příjmů 234.496,00 Kč
- Zvýšení výdajů 144.030,00 Kč
Starosta obce a účetní obce předkládají Rozpočtové opatření č. 9. Jedná se o platbu posledních 2
faktur za výstavbu „Kanalizace a ČOV Dunajovice“ – změnové listy. Dle „Aviza pro příjemce podpory
v rámci programu OPŽP“ obdrží k datu 7. 11. 2014 Obec Dunajovice dotaci v celkové výši 604.720,80
Kč, úhrada faktur STRABAG 753.666,81 Kč.
Návrh usnesení č.17/12/2014
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.8 (viz příloha)
- Zvýšení příjmů 234.496,00 Kč
- Zvýšení výdajů 144.030,00 Kč
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Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.9 (viz příloha)
- Zvýšení příjmů
604.720,80 Kč
- Zvýšení výdajů
754.000,00 Kč
-

HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 17/12/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

12) Dělení pozemku parc.č. 2605/4
Zastupitelstvo obce, svým usnesením č. 4/10/2014 ze dne 25. 9. 2014 prodalo část pozemku parc.č.
2605/4. Kupující nechal vypracovat geometrický plán na oddělení pozemku, prodávané části, nově
odděleného pozemku parc.č. 2605/41. Tento pozemek má výměru 282 m².
Dne 30.10.2014 konzultoval starosta obce s referentem stavebního úřadu připravenou Žádost o dělení
nebo scelování pozemků, kterou chtěl podat na podatelnu MěÚ Třeboň. Referentem stavebního úřadu
bylo starostovi obce oznámeno, že tento pozemek nelze dělit, nebyl by přístup na pozemky parc.č.
1461/4, 1462/3, 1463/1 a 1466/1.
Pozemek parc.č. 2605/4 i z něho nově oddělený pozemek parc.č. 2605/41 se nachází uvnitř areálu
„Farma Dunajovice“, původně byl oplocen, oplocení procházelo na hranici mezi pozemky parc.č.
2605/4 a 2605/28. Nově oddělený pozemek parc.č. 2605/41 nezasahuje do vjezdu do areálu „Farma
Dunajovice“, měl by být součástí areálu „Autodílny“.
Zastupitelstvu obce byla předložena kopie katastrální mapy, kopie katastrální mapy s Ortofotomapou,
výřez z mapové části Územní plán Dunajovice. Předložen dopis – vyjádření obce Dunajovice k dělení
pozemku parc.č. 2605/4. Předloženo Stavební povolení na „Opravu ocelokolny“ vydané 1997 pro
původního majitele budovy na pozemcích parc.č. st. 111/1, st. 111/2 a st. 111/3.
Žádost o dělení nebo scelování pozemků bude stavebnímu úřadu předložena i s doplňujícími
informacemi. Pravděpodobně bude stavebním úřadem navrženo územní řízení pro oddělení pozemku
parc.č. 2605/41.
13) Informace zastupitelům a občanům obce
- Veřejnoprávní kontrola na akci „Kanalizace a ČOV Dunajovice“
Dne 3.11.2014 bylo Obci Dunajovice oznámeno, že ve dnech 11.11. a 12.11.2014 bude provedena
kontrolní skupinou Státního fondu životního prostředí České republiky veřejnoprávní kontrola projektu
„Kanalizace a ČOV Dunajovice“.
- Žádost o platbu č.6
Dne 30.10.2014 byla SFŽP zaslána poslední Žádost o platbu související s dotací na stavbu
„Kanalizace a ČOV Dunajovice“. Požadavek na dotaci v celkové výši 604.720,80 Kč. Úhrada faktur –
změnové listy celkem 753.666,81 Kč.
Dne 4.11.2014 zasláno AVIZO pro příjemce podpory v rámci programu OPŽP – dne 7.11.2014
splatnost dotace v celkové výši 604.720,80 Kč
- Zaslán dopis s usnesením zastupitelstva obce Městu Třeboň o úhradě nákladů na neinvestiční
výdaje spojené s dětmi a žáky navštěvujícími MŠ a ZŠ zřizované Městem Třeboní
- Zaslán dopis panu J. Padrtovi s požadavkem na úhradu nákladů na právní služby
- Dne 18.11.2014 proběhne Dílčí přezkoumání hospodaření Obce Dunajovice
Stavy účtů obce
Sparkasse
ČMZRB
ČNB
Pokladna
Celkem
Čerpání úvěru
Splátka jistiny

519.686,74 Kč ke dni 03. 11. 2014
60.640,18 Kč ke dni 31. 10. 2014
196.544,92 Kč ke dni 31. 10. 2014
4.537,00 Kč ke dni 04. 11. 2014
802.094,88 Kč
-2.000.000,00 Kč ke dni 11. 11. 2013
61.927,00 Kč ke dni 31. 10. 2014

14) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22:30 hod.
Zapsal :

Petr Holický

___________________________
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Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Marek ___________________________
Miroslav Čada ___________________________

Starosta obce

František Uhlíř

___________________________

V Dunajovicích dne: 4. 11. 2014
Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 12. 11. 2014
Elektronicky zveřejněno dne :
12. 11. 2014

Františ
ek Uhlíř
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Digitálně podepsal František Uhlíř
DN: c=CZ, o=Obec Dunajovice [IČ
00512974], ou=Czech Point,
ou=1, cn=František Uhlíř,
serialNumber=P152504,
title=starosta
Datum: 2014.11.12 15:38:20
+01'00'

