Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 27. 11. 2014
od 19:15 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 13/2014
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
F. Uhlíř
Ing. P. Pumpr - pozdní příchod 20:15 (omluven)
J. Marek
P. Holický
M. Čada
A. Urbánek
Omluveni:
R. Melmer
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 20. listopadu 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 20. listopadu 2014 od 19:00 hod. do ukončení zasedání zastupitelstva
obce. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a to od 20. listopadu od 19:05 hod. do
28. listopadu 2014.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3
zákona o obcích).
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl zapisovatelem:
M. Čadu
Předsedající navrhl ověřovateli zápisu:
A. Urbánka a P. Holického
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/13/2014:
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Miroslava Čadu, ověřovateli zápisu Antonína
Urbánka a Petra Holického
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 1/13/2014 bylo schváleno.
3) Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
4) Zpráva o veřejnosprávní kontrole stavby ČOV, která byla kontrolní skupinou Stáního fondu
životního prostředí České republiky provedena ve dnech 11. 11. a 12. 11. 2014 v sídle Obecního
úřadu Dunajovice
5) Zpráva o dílčím Přezkoumání hospodaření obce Dunajovice za 2014
6) Mikulášská besídka, Taneční zábava prosinec 2014
7) Aktualizace Rozpočtového výhledu na roky 2015, 2016 a 2017
8) Příprava rozpočtu na rok 2015
9) Dělení pozemku parc.č. 2605/4 – územní řízení
10) Dopis od pana J. Padrty zastupitelům
11) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
12) Závěr
Návrh usnesení č. 2/13/2014:
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Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/13/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

4) Zpráva o veřejnosprávní kontrole stavby ČOV, která byla kontrolní skupinou Stáního fondu
životního prostředí České republiky provedena ve dnech 11. 11. a 12. 11. 2014 v sídle Obecního
úřadu Dunajovice
Dne 3.11.2014 bylo oznámeno Obci Dunajovice, že v souladu s plánem kontrol na rok 2014 a
s pověřením ke kontrole č.j. SFZP 183042/2014 ze dne 29.10.2014 bude dne 11.11.2014 kontrolní
skupinou Státního fondu životního prostředí České republiky provedena v sídle Obecního úřadu
Dunajovice veřejnosprávní kontrola na místě podle ustanovení § 8 a § 13 zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s čl. 60 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a čl. 13 nařízení Komise
(ES) č. 1828/2006. Oznámení o zahájení kontroly č. K OPŽP 008-2014 přílohou.
Byly kontrolovány doklady o přidělení dotace, smlouvy, výběrová řízení, faktury, účetnictví,
(ne)zařazení do majetku obce, byla provedena i fyzické kontrola ČOV, přípojka elektřiny, vody,
přívodních kanalizačních řadů.
Byly kontrolovány i další stavby „kanalizace”:
- „Kanalizace a vodovod Dunajovice – Kanalizační sběrač „B” a „B1”
- „Oddílná kanalizace a prodloužení vodovodu”
Starosta obce vysvětlil kontrole, že v období 2012 až 2013 probíhaly 3 stavby „kanalizace” v obci,
každá na jiné stavební povolení, na každou byla získána jiná dotace a každá stavba byla prováděna v
jiné okrajové části obce. Stavby kanalizací spolu souvisejí pouze svou funkčností, t.j., že jsou napojeny
do ČOV (kromě vodovodu).
Kontrola požadovala rozdělení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku (DHM) v
analytickém členění na účtu 042 nedokončený DHM
Starosta obce vypracoval tabulku v excelu, kde je nedokončený DHM analyticky členěn:
042.0000
zbývající nedokončený DHM (PD rozhledna, PD chodníky, PD elektřina vodárna)
042.0100
nedokončený DHM stavby „Kanalizace a ČOV Dunajovice
042.0200
nedokončený DHM stavba „Oddílná kanalizace a prodloužení vodovodu”
042.0300
nedokončený DHM stavba „Kanalizace a vodovod Dunajovice” kan. sběrač „B” a „B1”
Dle této tabulky bude v účetnictví za listopad 2014 provedeno přeúčtování položek, poté bude zasláno
kontrole. Položky na 042.0200 a 042.0300 budou převedeny do majetku, tyto stavby jsou již
zkolaudovány. Položky na 042.0100 a 042.0000 budou ponechány jako nedokončený majetek do
kolaudace.
Výsledek kontroly není ještě znám, zpráva o výsledku kontroly bude zaslána Obci Dunajovice po
jejím zpracování.
Návrh usnesení č. 3/13/2014:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o veřejnosprávní kontrole
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 3/13/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

5) Zpráva o dílčím Přezkoumání hospodaření obce Dunajovice za 2014
Dne 18.11.2014 bylo vykonáno na úřadu obce dílčí přezkoumání obce Dunajovice za rok 2014. Zpráva
o dílčím přezkoumání předložena, přečtena, je přílohou zápisu.
A. Výsledek dílčího přezkoumání
1. Zjištěné chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b)
zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny dále v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2
uvedeného zákona:
§ 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se
rozpočtových prostředků
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Porušení ustanovení: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané
účetní jednotky
 Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty "Finanční náklady".
(ustanovení § 34):
Účetní jednotka chybně účtovala o nákladech (účet 518) na členský příspěvek Svazu města a obcí
ve výši 4.330 Kč (úč. dokl. č. 710011 ze dne 16.1.2014 a úč. dokl. č. 110009 ze dne 22.1.2014).
§ 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k
rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
Porušení ustanovení: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané
účetní jednotky
 Územní celek nedodržel obsahové vymezení položek rozvahy "B.II. Krátkodobé pohledávky".
(ustanovení § 22):
Účetní jednotka chybně účtovala o pohledávce za Jihočeským krajem (záloha na investiční transfer
na akci: "Kanalizace a vodovod Dunajovice - 1. etapa Kanalizační sběrač B a B1") na účtu 346
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi, místo na účtu 348 Pohledávky za místními
vládními institucemi.
§ 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
Porušení ustanovení: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku malého
rozsahu, jejíž cena přesáhla 500 000 Kč bez DPH, včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15
dnů od jejího uzavření. (ustanovení § 147a odst. 1,2 písm. a):
Přezkoumáním zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci: "Kanalizace a vodovod Dunajovice - 1.
etapa Kanalizační sběrač B a B1" bylo zjištěno, že nebyl dodržen termín pro zveřejnění smlouvy o dílo
na profilu zadavatele, když tato byla uzavřena dne 2.6.2014 a zveřejněna dne 24.6.2014. Dodatek č. 1
ze dne 19.8.2014 ke smlouvě o dílo nebyl ke dni kontroly zveřejněn vůbec.
§ 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
Porušení ustanovení: Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
 Územní celek nedodržel třídění podle rozpočtové skladby. (ustanovení § 2):
Předplatné časopisu Historický kaleidoskop bylo nesprávně zatříděno jako výdaj na činnost místní
správy, správně má být zatříděn na paragraf 3314 Činnosti knihovnické.
2. V rámci přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3
písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., spočívající v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti, nesprávnosti
nebo neprůkaznost vedení účetnictví, v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními
předpisy, v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními
právními předpisy, v neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí
roky, v nevytvoření podmínek pro přezkoumání hospodaření podle ustanovení § 7 odst. 2,
znemožňující splnit požadavky stanovené v § 2 a 3 citovaného zákona.
3. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. a)
zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:
§ 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů - přezkoumán: Ano
Obec nezřídila žádné peněžní fondy.
§ 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku - přezkoumán: Ano
Obec neprovozuje podnikatelskou činnost.
§ 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě
smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo
fyzickými osobami - přezkoumán: Ano
Obec nesdružila žádné prostředky.
§ 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano
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§ 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv - přezkoumán: Ano
§ 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku - přezkoumán:
Ano
§ 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek přezkoumán: Ano
Obec nehospodaří s majetkem státu.
§ 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi - přezkoumán: Ano
§ 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob - přezkoumán: Ano
Obec neručí za závazky těchto osob.
§ 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob - přezkoumán:
Ano
Obec nemá zastavený majetek.
§ 2 odst. 2 písm. g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku - přezkoumán: Ano
B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky - 2013
byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky, které jsou uvedeny dále v členění podle
ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.:
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních
operací, týkajících se rozpočtových prostředků
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření v případě změn vztahů k jinému rozpočtu.
(ustanovení § 16 odst.4) - nenapraveno
Kontrolou výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M ke dni 31.12.2013 bylo zjištěno, že nebylo
provedeno povinné rozpočtové opatření týkající se vztahů k jiným rozpočtům, neboť obec např. na
položce 4213 Inv. př. transfery ze státních fondů vykazuje Rozpočet po změnách ve výši 640.000 Kč a
výsledek od počátku roku ve výši 563.855,34 Kč (plnění na 88,10 %) dále na položce 4222 Inv. př.
transfery od krajů vykazuje Rozpočet po změnách ve výši 162.000 Kč a výsledek od počátku roku ve
výši 86.381 Kč (plnění na 53,32%).
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
Příjmové položky nebyly přidány do rozpočtového opatření č.17, které schválilo zastupitelstvo obce
dne 16.1.2014 a tím nebyly sníženy.
Uvnitř orgánu veřejné správy nebyla zajištěna průběžná a následná kontrola. (ustanovení § 27) napraveno
Kontrolou schváleného rozpočtu na rok 2013 bylo zjištěno, že byl rozpočet v ZO dne 13.12.2012
schválen jako vyrovnaný: příjmy a výdaje ve výši 17.685.360 Kč. Ve skutečnosti byl schodkový
rozpočet rozepsán ve výkazu Fin 2-12 M: příjmy ve výši 15.065.100 Kč, výdaje ve výši 17.685.360 Kč,
financování 2.620.260 Kč.
usnesení ZO č. 3/7/2014 ze dne 19.6.2014 (splněno dne: 18.11.2014) - Kontrola nápravy: usn. ZO č.
5/6/2014 ze dne 26.5.2014 (revokace usnesení č. 16/10/2013 ze dne 12.12.2013)
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územního celku
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
Uvnitř orgánu veřejné správy nebyla zajištěna průběžná a následná kontrola. (ustanovení § 27) napraveno
Kontrolou veřejné zakázky malého rozsahu "Dostavba veřejného osvětlení a oprava místní komunikace
- Lišovská cesta" bylo zjištěno, že byla uzavřena Smlouva o dílo ze dne 1.10.2013 mezi obcí
Dunajovice a zhotovitelem MAX - Professional, s.r.o. Dunajovice, předmětem plnění byla "Dostavba
veřejného osvětlení a oprava místní komunikace - Lišovská cesta", cena díla včetně DPH: 362.510 Kč.
Smlouva byla schválena v ZO dne 26.9.2013 (dle vnitřní směrnice č.1/2012 účinná od 1.4.2012).
Dále byl uzavřen Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.10.2013 mezi obcí Dunajovice a
zhotovitelem MAX - Professional, s.r.o. Dunajovice, předmět plnění: "Dostavba veřejného osvětlení a
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oprava místní komunikace - Lišovská cesta" , doplnění dalších stavebních prací např.: prodloužení
přípojného kabelu CYKY, původně požadovaný povrch byl zaměněn za štěrkodrť aj. , cena díla včetně
DPH: 403.285 Kč
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.10.2013 však nebyl schválen v ZO.
Po ukončení této zakázky malého rozsahu bylo v zápise ze ZO ze dne 16.1.2014 popsáno, jak stavba
probíhala, jaké smlouvy byly uzavřeny a jak byla čerpáno dotace z POV na rok 2013.
Usnesení ZO č. 3/7/2014 ze dne 19.6.2014 (splněno dne: 18.11.2014) - Kontrola nápravy: zápis z
jednání ZO ze dne 16.1.2014, usn. 3/1/2014
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
ČÚS 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
Územní celek nedodržel zásady účtování. (ustanovení ČÚS 701) - nenapraveno
Kontrolou předpisu účetního dokladu č. 710246 k faktuře došlé č.213030 ze dne 27.12.2013 za
stavební práce "Dostavba veřejného osvětlení a oprava místní komunikace" bylo zjištěno, že obec
účtuje částku na opravu komunikace ve výši 260.360 Kč na účtu 518 Ostatní služby místo na účet 511
Opravy a udržování.
Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky
Některé chyby z roku 2013 nejdou bohužel napravit, nelze je opravit v účetnictví za rok 2013. Ostatní
zjištěné chyby za rok 2014 budou starostou obce a účetní obce napraveny, písemná zpráva o plnění
přijatých opatření bude podána Krajskému úřadu do 31.3.2015
Návrh usnesení č. 4/13/2014:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí Zprávu o dílčím Přezkoumání hospodaření obce
Dunajovice za část roku 2014
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 4/13/2014 bylo schváleno.
6) Mikulášská besídka, Taneční zábava prosinec 2014
Rodiče dětí z obce navrhli, aby byla dne 6.12.2014 uspořádána Mikulášská besídka s nadílkou. Místo
konání sál místního hostince, s majitelkou je domluveno. Doba konání od 16:00 hodin do 19:00 hodin.
Dne 25.12.2014 je možné uspořádat vánoční taneční zábavu. Předběžně starosta obce dohodl hudební
produkci se skupinou GRAF. Začátek ve 20:00 hodin. Uspořádání je podmíněno úhradou hudební
produkce Obcí Dunajovice.
Návrh usnesení č. 5/12/2014:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje uspořádání Mikulášské besídky s nadílkou a taneční
zábavy, z rozpočtu vyčlení prostředky ve výši 200,00 Kč na dítě a 11.000,00 Kč na taneční zábavu.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 5/12/2014 bylo schváleno.
7) Aktualizace Rozpočtového výhledu na roky 2015, 2016 a 2017
Starosta obce předkládá zastupitelstvu obce k aktualizaci Rozpočtový výhled na rok 2015, předkládá
Rozpočtový výhled na rok 2016.
Rozpočet na rok 2015 by měl vycházet z aktualizovaného rozpočtového výhledu na rok 2015.
Zároveň starosta obce předkládá zastupitelstvu k diskuzi výhledové záměry Obce Dunajovice na
volební období 2014 – 2018.
- Mikroregionální projekt POV – SORT, obec se zapojila do dotačního programu na rok 2016 na
turistická odpočívadla s příslušenstvím
- Místní komunikace „Slověnická“
 Zpracovatel PD pro opravu silnice II/148 v obci Hůrky, Slověnice předpokládá objížďku
po dobu opravy silnice II/148 v obci Hůrky, Slověnice, z Lišova do Dunajovic a po
místní komunikaci do Horních Slověnic v obou směrech. Starosta obce souhlasil
s objížďkou s výhradou opravy MK ještě před zahájením objížďky.
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 Starosta obce se spolu starostou Lišova domluvili na společném postupu, umístění
dopravní značky zákaz vjezdu vozidlům s celkovou hmotností nad 7,5 t na oba konce
MK (jak v Dunajovicích, tak v Horních Slověnicích) s dodatkovou tabulkou „mimo
dopravní obsluhy“ (je nutná pro zemědělce, lesy). Pro umístění dopravní značky je
nutná aktualizace pasportu komunikací, pasportu dopravního značení,
 Při aktualizaci Pasportu místních komunikací by bylo dobré zařadit jako místní
komunikaci také účelovou MK okolo domu č.p. 64 a 99
 Starosta obce se spolu starostou Lišova se domluvili na možném výkupu pozemků pod
komunikací a jejich převedení Jihočeskému kraji – zřízení silnice III třídy (bude jednání
starosty obce se starostou Lišova na jedné straně a radním pro dopravu Jihočeského
kraje na straně druhé o možném postupu)
- Územní studie na rozvojové plochy bydlení B-1, B-2 a B-3 – Město Třeboň po souhlasu
zastupitelstva obce zhotoví zdarma jako pořizovatel územní studie na všechny 3 plochy, ale
obec si musí zajistit architekta a uhradit náklady na vypracování architektonického návrhu pro
všechny 3 plochy. Bez územní studie nebude možná výstavba na rozvojových plochách B-1, B2 a B-3. Územní studie předpokládá Územní plán Dunajovice.
- Bioodpad, kovový odpad - železný šrot – vyhláška o odpadech od 1.1.2015 povinná likvidace
bioodpadu obcí (tráva, listí, dřevěný odpad – větve), řešení je:
 kompostéry nebo kompost v každém domě,
 kontejnery na veřejném prostranství a jejich odvoz do kompostárny,
 hnědé popelnice na bioodpad a jejich odvoz svozovou firmou do kompostárny v období
1. duben až 30. listopad, náklady: popelnice zdarma, odvoz 1.100,- Kč / hodina, uložení
v kompostárně 500,- Kč/t
 sběr kovového odpadu obcí (je možná smlouva s vybranou sběrnou),
 bude v budoucnu pravděpodobně následovat třídění „bioodpadu“ z kuchyní,
 obec musí vydat novou OZV o sběru a třídění odpadu, doplnit o bioodpad, kovový
odpad
- Nákup nebo zapůjčení štěpkovače, špalíčkovače pro likvidaci větví od občanů, z veřejných
prostranství, možnost likvidace větví po těžbě v lesích obce
- Oprava – přestavba školy, záměr budoucího využití, studie, PD pro územní řízení, PD pro
stavební povolení, nutná oprava - výměna krovu a střešní krytiny
- Dokončení stavby „Kanalizace a vodovod Dunajovice – kanalizační sběrač „A“ a přeložení
vodovodního řadu „1“ dle vydaného stavebního povolení
- Dotace z Grantového programu Jihočeského kraje, nebo úvěr na financování stavby
„Kanalizační sběrač „A“
- Kanalizační přípojky – č.p. Vondrák, Lehmann, 27, 88, 48, 35, 25, Vlček, 72, 64, 16, …. a
jejich napojení na ČOV. Starosta obce byl kontaktován několika občany, zda by nebyl
příspěvek od obce na vybudování a připojení nových přípojek
- Dokončení opravy kostela Kaple Zvěstování Panny Marie – strop, vnitřní omítky a výmalba,
fasáda, vnější omítky zvonice, okapy na zvonici, oprava říms na zvonici
- Dokončení úprav v lomu na Dunajovické hoře
- Dotace z POV na úroky z úvěru na stavbu „Kanalizace a ČOV Dunajovice“ na rok 2015
- Dotace z POV na opravu vodárny – elektroinstalace, okno, dveře, izolace akumulační nádrže, I.
etapa, zateplení budovy II. Etapa
- Aktualizace Místního programu rozvoje obce Dunajovice – podmínka pro získání dotace z POV
Jč. Kraje i pro MAS Třeboňsko. Přes MAS budou v novém plánovacím období dotace z EU
- „Porodné“ – příspěvek obce při narození dítěte
Návrh usnesení č. 6/13/2014:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložený výčet záměrů obce.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 6/13/2014 bylo schváleno.
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0 x PROTI

8) Příprava rozpočtu na rok 2015
Dne 25.11.2014 byl zveřejněn na ÚD OÚ Dunajovice Návrh rozpočtu na rok 2015. Zároveň byl
zveřejněn na elektronické ÚD na webu obce.
Do rozpočtu, kromě nutných položek na chod obce, těžby a pěstebních prací v lesích, byly zařazeny
akce:
- Výstavba kanalizačního sběrače „A“
- Oprava vodárny
- Nákup „malotraktoru“ na údržbu zeleně
- Mzda zaměstnanců obce (účetní, údržbář – sečení trávy, práce v lesích, obsluha ČOV, obsluha
vodárny)
Návrh rozpočtu na rok 2015 byl zveřejněn na úřední desce i elektronicky zveřejněn na webu obce dne
25.11.2014. Zastupitelé byli požádáni, aby předložili své návrhy na doplnění či vyškrtnutí některých
položek rozpočtu
Návrh usnesení č.7/13/2014:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí předložené informace.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 7/13/2014 bylo schváleno.
9) Dělení pozemku parc.č. 2605/4 – územní řízení
Byla podána Žádost o dělení nebo scelování pozemků pro oddělení nově vzniklého pozemku 2605/41,
který hodlá Obec Dunajovice prodat. Na pátek 19.12.2014 v 9:00 hod. bylo svoláno místní šetření na
místě – pozemek 2605/4 v k.ú. Dunajovice
Návrh usnesení č. 8/13/2014:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí předložené informace o dělení pozemku parc.č.
2605/4
HLASOVÁNO
x PRO
x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 8/13/2014 bylo schváleno.
10) Dopis od pana J. Padrty zastupitelům
Dne 25.11.2014 obdržel starosta obce od pana J. Padrty dopis. Dopis byl otevřen a přečten během
zasedání zastupitelstva. Zastupitelé konstatovali, že stejný dopis byl předán i jim. Kopie dopisu byla
vyvěšena na pevné úřední desce OÚ Dunajovice. Stále se jedná o část pozemku parc.č. 2614/4, kterou
J. Padrta užívá jako příjezdovou cestu ke svému domu č.p. 99.
Proběhla diskuze o dalším postupu. Prozatím nebudou další kroky obce zveřejňovány.
Návrh usnesení č. 9/13/2014:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí dopis předaný zastupitelům panem J. Padrtou, dopis
přílohou.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 9/13/2014 bylo schváleno

0 x PROTI

11) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Žádost o platbu č.6
Dne 12.11.2014 byly uhrazeny faktury STRABAG celkem 753.666,81 Kč týkající se změnových
listů související se stavbou „Kanalizace a ČOV Dunajovice“. Dotace v celkové výši 604.720,80 Kč
byla připsána na účet obce vedený u ČNB.
- Dne 26.11.2014 byla provedena aktualizace SW a HW v druhém počítači (PC z dotace
CzechPOINT)
- Dne 26.11.2014 bylo pověšeno osvětlení vánočního stromu. Rozsvícen bude o víkendu na I.
Adventní neděli
-

Stavy účtů obce
Sparkasse
ČMZRB
ČNB

412.575,57 Kč ke dni 24. 11. 2014
39.951,18 Kč ke dni 27. 11. 2014
225.230,91 Kč ke dni 27. 11. 2014
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Pokladna
Celkem
Čerpání úvěru
Splátka jistiny

3.884,00 Kč ke dni 27. 11. 2014
681.641,66 Kč
-2.000.000,00 Kč ke dni 11. 11. 2013
81.546,00 Kč ke dni 19. 11. 2014

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

Miroslav Čada

Ověřovatelé zápisu:

Antonín Urbánek ___________________________

Starosta obce

___________________________

Petr Holický

___________________________

František Uhlíř

___________________________

V Dunajovicích dne: 27. 11. 2014
Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 7. 12. 2014
Elektronicky zveřejněno dne :
7. 12. 2014
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