Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 11. 12. 2014
od 19:15 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 14/2014
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
F. Uhlíř
Ing. P. Pumpr
J. Marek
příchod 20:10 hod. - omluven
R. Melmer
P. Holický
příchod 19:30 hod. - omluven
M. Čada
A. Urbánek
Omluveni:
Hosté :
1)Zahájení zasedání.
Zasedání zahájeno v 19:30 hod. starostou obce F. Uhlířem (dále jako „předsedající“). Předsedající
schůze konstatoval, že zasedaní bylo řádně svoláno dne 4. prosince 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 4. prosince 2014 od 18:45 hod. do ukončení zasedání zastupitelstva obce.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a to od 4. prosince od 18:50 hod. do 12.
prosince 2014.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3
zákona o obcích).
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl zapisovatelem:
Ing. Petra Pumpra
Předsedající navrhl ověřovateli zápisu:
Petra Holického a Romana Melmera
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/14/2014:
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Ing. Petra Pumpra, ověřovateli zápisu Petra
Holického a Romana Melmera
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 1/14/2014 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) OZV obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem
4) OZV poplatek za komunální odpad
5) OZV vodné, stočné
6) Rozpočtové opatření
7) Rozpočet na rok 2015
8) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
9) Závěr
Návrh usnesení č. 2/14/2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
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HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/14/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) OZV obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem
Vzhledem k legislativním změnám v třídění komunálního odpadu vznikajícího na území obce, je
Obec Dunajovice nucena změnit – upravit Obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Dunajovice.
Od 1.1,2015 je dána povinnost třídit biologicky rozložitelný odpad, upravuje se i sběr kovového
odpadu.
Starosta obce předkládá zastupitelstvu obce návrh Obecně závaznoé vyhlášky obce Dunajovice o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dunajovice č. 1/2014 s účinností od 1. 1.
2015.
Návrh usnesení č. 3/14/2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Dunajovice o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Dunajovice č. 1/2014. Účinnost dnem 1. ledna 2015.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 3/14/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

4) OZV poplatek za komunální odpad
Starosta obce provedl výpočet skutečných nákladů za svoz komunálního odpadu za období 12/2013 až
11/2014 a výpočet předpokládaných nákladů na svoz komunálního odpadu na rok 2015. Kalkulace
předložena, přečtena.
Na základě výpočtu předpokládaných nákladů na svoz komunálního odpadu na rok 2015 předkládá
starosta obce návrh Obecně závazné vyhlášky obce Dunajovice č. 2/2014 o poplatku za komunální
odpad s účinností od 1. 1. 2015.
Návrh usnesení č. 4/14/2014:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Dunajovice č. 2/2014 o
poplatku za komunální odpad s účinností od 1. 1. 2015. Účinnost dnem 1. 1. 2015.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 4/14/2014 bylo schváleno.
5) OZV vodné, stočné
Starosta obce předkládá návrh Obecně závazné vyhlášku obce Dunajovice č. 3/2014, kterou se
stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě. Pro vodné a stočné se dle návrhu OZV
je stanovena úhrada pevné složky vodného a stočného podle kapacity vodoměru. Všichni odběratelé
vody v obci mají stejný vodoměr.
Návrh usnesení č. 5/14/2014:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Dunajovice č. 3/2014,
kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 5/14/2014 bylo schváleno.
Cena vodného pro rok 2015.
Starosta obce předkládá zastupitelstvu obce kalkulaci pevné složky vodného, kalkulaci pohyblivé
složky vodného a kalkulací pohyblivé složky stočného.
Kalkulace pohyblivé složky stočného byla zaslána Státnímu fondu životního prostředí České
republiky ke schválení. Tato kalkulace vychází ze směrných čísel roční spotřeby vody dle přílohy č. 12
k vyhlášce č. 428/2001 Sb., ze současných známých nákladů na zkušební provoz ČOV Dunajovice,
2

odhadu výpočtu odpisů z vodohospodářského majetku. Výše úhrady za stočné je závislá na schválení
SFŽP ČR, poskytovatelem dotace na stavbu „Kanalizace a ČOV Dunajovice“. Úhrada stočného bude
uložena odběratelům až po kolaudaci stavby „Kanalizace a ČOV Dunajovice“
Zastupitelstvo obce navrhuje platbu pohyblivé složky stočného ve výši 20,19 Kč / m³ + 15% DPH (to
je 23,22 Kč / m³ včetně DPH) od 1.1.2015.
Návrh usnesení č. 6/14/2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu pevné složky vodného a stočného ve výši 288,- Kč / rok / přípojka
+ 15% DPH (to je 331,20 Kč / rok včetně DPH) od 1.1.2015.
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu pohyblivé složky vodného ve výši 29,60 Kč / m³ + 15% DPH (to
je 34,04 Kč / m³ včetně DPH) od 1.1.2015.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 6/14/2014 bylo schváleno.

0 x PROTI

6) Rozpočtové opatření č. 9/2014
Starosta obce a účetní a správce rozpočtu obce předkládají rozpočtové opatření č. 9/2014 ze dne
5.11.2014, kde
- navýšení příjmů
+ 186.854,70 Kč
- zvýšení výdajů
- 96.262,00 Kč
- Celkem změna
+ 90.592,70 Kč
Návrh usnesení č.7/14/2014:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí RO č. 9/2014 ze dne 5.11.2014
HLASOVÁNO
x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 7/14/2014 bylo schváleno.
7) Rozpočet na rok 2015
- „Porodné“ – příspěvek obce při narození dítěte
Starosta obce předkládá zastupitelstvu obce návrh na přijetí usnesení o příspěvku na narozené dítě
s trvalým pobytem v obci. Tento příspěvek je vyplácen rodičům narozených dětí s TP v obci již 3
volební období. Příspěvek byl vždy schvalován na celé volební období.
Návrh usnesení č. 8/14/2014:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje příspěvek na narozené dítě s trvalým pobytem v obci
Dunajovice ve výši 2.000,- Kč / dítě. Toto usnesení se vztahuje na období od 11.12.2014 do konce
volebního období v roce 2018, to je do prvního dne voleb do zastupitelstva obce.
HLASOVÁNO
x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 8/14/2014 bylo schváleno.
- Úhrada nákladů na provoz základních a mateřských škol Města Třeboně.
Dne 11. 12. 2014 obdržela obec Dunajovice výši nákladů na opravy v MŠ Sluníčko a MŠ
Jeronýmova v roce 2014. Dopis předložen. Dosud nejsou vyčísleny náklady na provoz. Do rozpočtu
byly přidány položky na úhradu neinvestičních nákladů na provoz MŠ a školských zařízení.
Rozpočet 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 (elektřina, zimní údržba, údržba zeleně, komunální
odpady, odměny zastupitelů a mzdy zaměstnanců), příjmů z těžby a výdajů na pěstební práce v lesích,
příjmy z vodného a stočného, výdaje na vodovod, kanalizaci a ČOV, byly zařazeny akce:
- Výstavba kanalizačního sběrače „A“
- Oprava vodárny
- Nákup „malotraktoru“ na údržbu zeleně
- Splátka úvěru a úroků z úvěru na stavbu ČOV
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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.
Doplněny výdaje na úpravu lesní cesty – svodnice do cesty v kopci na Dunajovickou horu, opraveny
výdaje na odměnu zastupitelů,
Návrh usnesení č. 9/14/2014:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje schodkový rozpočet na rok 2015
- Výdaje ve výši
4.410.870,00 Kč
- Financování – splátka úvěru na stavbu ČOV
250.000,00 Kč
- Příjmy ve výši
4.115.400,00 Kč
- Financování – přebytek peněžních prostředků minulých let
545.470,00 Kč
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 9/14/2014 bylo schváleno.
11) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Stavy účtů obce
Sparkasse
ČMZRB
ČNB
Pokladna
Celkem
Čerpání úvěru
Splátka jistiny

369.047,27 Kč ke dni 11. 12. 2014
39.951,18 Kč ke dni 27. 11. 2014
224.397,50 Kč ke dni 11. 12. 2014
23.454,00 Kč ke dni 10. 12. 2014
656.849,95 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 21:30 hod.
Zapsal :

ing. Petr Pumpr ___________________________

Ověřovatelé zápisu:

Roman Melmer ___________________________

Starosta obce

Petr Holický

___________________________

František Uhlíř

___________________________

V Dunajovicích dne: 11. 12. 2014
Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 21. 12. 2014
Elektronicky zveřejněno dne :
21. 12. 2014
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