Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 3. 6. 2015
od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 6/2015
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
F. Uhlíř
Ing. P. Pumpr pozdní příchod 19:30 omluven
J. Marek
R. Melmer
P. Holický
Pozdní příchod 19:45 omluven
M. Čada
A. Urbánek
Omluveni:
Hosté:
1)Zahájení zasedání.
Zasedání zahájeno v 19:35 hod. starostou obce F. Uhlířem (dále jako „předsedající“). Předsedající
schůze konstatoval, že zasedaní bylo řádně svoláno dne 22. dubna 2015. 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 27. května 2015 do ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a to od 27. května 2015 do 4. června 2015.
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:
Miroslava Čadu
Předsedající navrhl ověřovateli zápisu:
Antonína Urbánka a ing. Petra Pumpra
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/6/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Miroslava Čadu, ověřovateli zápisu Antonína
Urbánka a ing. Petra Pumpra
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 1/6/2015 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Projednání Zprávy o přezkumu hospodaření Obce Dunajovice za rok 2014, přijetí nápravných
opatření
4) Schválení závěrečného účtu Obce Dunajovice a účetní závěrky za rok 2014
5) Oprava budovy vodárny vypsání výběrového řízení
6) Smlouvy o výpůjčce na kompostéry na BRKO, zapůjčení kompostérů občanům a majitelům
nemovitostí v obci
7) Předání staveniště dodavateli stavby Kanalizace a vodovod Dunajovice – 2.etapa Kanalizační
sběrač A
8) Dotace v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy
drobných sakrálních staveb v obci - dokončení opravy stropu kaple Zvěstování Panny Marie v obci
9) Sdělení k trestnímu oznámení na starostu obce a Obec Dunajovice – štěrk na pozemku parc.č.
2614/4
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10) Veřejné projednání záměru prohlásit Třeboňskou rybniční krajinu za krajinnou památkovou
zónu – UNESCO
11) Dělení pozemku parc.č. 2605/4 – rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje
12) Opakovaná žádost o úhradu nákladů vynaložených na zpevnění cesta – pozemek parc.č. 2614/4
J. Padrta
13) Žádost o omezení průjezdu vozidel na parcele č. 2614/1
14) Návrh Dohody o příspěvku na úhradu neinvestičních výdajů provozu mateřských škol a
školských zařízení
15) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
16) Závěr
Návrh usnesení č. 2/6/2015:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/6/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Projednání Zprávy o přezkumu hospodaření Obce Dunajovice za rok 2014, přijetí nápravných
opatření
Dne 2. 3. 2015 bylo Krajským úřadem Jihočeského kraje provedeno závěrečné přezkoumání
hospodaření obce Dunajovice, byla sepsána Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Dunajovice, která
byla předložena zastupitelstvu obce k projednání, zároveň je součástí Závěrečného účtu obce
Dunajovice za rok 2014.
Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2014
Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.
 byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.,
a to:
 Nedostatky, spočívající v neprůkaznosti vedení účetnictví:
- Inventarizační rozdíly nebyly vyúčtovány do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav
majetku a závazků.
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Inventarizační rozdíly nebyly vyúčtovány do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav
majetku a závazků.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Dle inventurního soupisu k účtu 324 Krátkodobé přijaté zálohy byl zjištěn skutečný stav krátkodobých
přijatých záloh ve výši 35.449,39 Kč, V rozporu se zjištěným skutečným stavem je v rozvaze k
31.12.2014 na účtu 324 evidován zůstatek ve výši 35.872,23 Kč. Přezkoumáním bylo tedy zjištěno
manko, neboť skutečný stav dle inventurního soupisu je nižší než stav v účetnictví o 422,84 Kč. (vodné)
 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm.
c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:
 Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty "Finanční náklady".
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
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).


Územní celek nedodržel obsahové vymezení položek rozvahy "B.II. Krátkodobé pohledávky".
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
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.



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.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
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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
Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy "Dlouhodobý nehmotný majetek".
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Kontrolou inventurního soupisu 041Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek bylo zjištěno, že jsou
zde nesprávně evidovány náklady z roku 2008 a 2009 související s pořízením ČOV v celkové hodnotě
417.586 Kč. O tomto majetku mělo být správně účtováno na účtu 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný
majetek.
Územní celek nedodržel třídění podle rozpočtové skladby.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Předplatné časopisu Historický kaleidoskop bylo nesprávně zatříděno jako výdaj na činnost místní
správy, správně má být zatříděn na paragraf 3314 Činnosti knihovnické.

Při přezkoumání hospodaření bylo zjištěno, že bylo splněno opatření k odstranění nedostatků zjištěných
v předchozích letech.
Návrh usnesení č. 3/6/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice projednalo zprávu o přezkumu hospodaření obce Dunajovice za rok
2014 provedeného dne 2. 3. 2015 pracovnicí Krajského úřadu Jihočeského kraje Janou Hůlkovou a
přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků v této zprávě uvedených.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 3/5/2015 bylo schváleno.
4) Schválení závěrečného účtu Obce Dunajovice a účetní závěrky za rok 2014
Zastupitelstvu obce je předkládán závěrečný účet obce Dunajovice za rok 2014. Závěrečný účet obce
Dunajovice za rok 2014 byl zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě dne 13.5.2015, sejmut
z úřední desky před projednávání zastupitelstvem obce, na elektronické úřední desce bude sejmuto dne
5. 6. 2015, zveřejnění lze po tomto datu dohledat v archivu elektronické ÚD.
Ke zveřejněnému závěrečnému účtu nebylo, až do projednávání zastupitelstvem obce, od občanů a
majitelů nemovitostí v obci, požadováno žádné vysvětlení, nikdo nepožadoval doložení žádných
dokumentů.
Zastupitelé projednali jednotlivé položky závěrečného účtu.
Návrh usnesení č. 4/6/2015:
- Zároveň se Zprávou o výsledku hospodaření obce Dunajovice byl projednán a schválen Závěrečný
účet obce Dunajovice za rok 2014 s výrokem „bez výhrad” a Zastupitelstvo obce Dunajovice tímto
schvaluje hospodaření obce za rok 2014.
- Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje taktéž účetní uzávěrku za rok 2014.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 4/6/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

5) Oprava budovy vodárny vypsání výběrového řízení
Obec Dunajovice má vypracovaný projekt na opravu budovy vodárny. Před sepsáním smlouvy o
poskytnutí dotace je nutné předložit poskytovateli vyplněnou „Průvodku k předloženým dokladům“,
včetně všech dokladů v průvodce uvedených. (viz příloha)
Starosta obce kontaktoval ČEVAK a.s., středisko Tábor ohledně zapůjčení nádrže na akumulaci vody.
Zapůjčení je možné.
Dne 2.6.2015 požádal starosta obce MěÚ odbor ŽP o vyjádření k opravám. Odbor ŽP prověří, zda se
bude vydávat stavební povolení na celou opravu budovy vodárny, jako na vodní dílo, či bude stačit
pouze ohlášení úprav, nebo zda tato povolení bude vydávat stavební úřad. Pro získání dotace je nutné
mít souhlas s ohlášením stavby, ohlášením úprav, případně stavební nebo vodoprávní povolení.
Stavební úřad se dne 3.6.2015 vyjádřil, že k výměně okna je nutné podat žádost, jedná se o změnu
vzhledu.
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Je nutné započít s přípravou výběrového řízení, vypracování zadávací dokumentace. Snad by nebylo
od věci, vypracovat 3 zadání, zvlášť výměna elektroinstalace, zvlášť izolace akumulační nádrže, zvlášť
zateplaní budovy a výměna okna a dveří.
Během výměny elektroinstalace by byl přerušen provoz vodárny na cca 8 hodin, poté by byla
obnovena dodávka vody, při výměně izolace akumulační nádrže by se dala použít nádrž od společnosti
ČEVAK a.s. na nouzovou dodávku vody po dobu cca 1 týdne, při zateplení by neměl být již žádný
problém s dodávkou vody.
Dle zákona o zadávání veřejných zakázek je možné tuto akci rozdělit na etapy, ba dokonce by to bylo
žádoucí z hlediska odbornosti firem, které by zakázku realizovali – elektrikáři, izolatéři, stavební firma.
Samozřejmě se může přihlásit jedna firma do všech třech zakázek.
Návrh usnesení č. 5/6/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje rozdělení veřejné zakázky na opravu budovy vodárny na 3
dílčí zakázky a 3 dílčí výběrová řízení.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 5/6/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

6) Smlouvy o výpůjčce na kompostéry na BRKO, zapůjčení kompostérů občanům a majitelům
nemovitostí v obci
Obec Dunajovice již vypracovala smlouvy o výpůjčce mezi Obcí Dunajovice a občany, kompostéry se
přidělují - půjčují.
Návrh usnesení č. 6/6/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí předložené informace
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 6/6/2015 bylo schváleno.
7) Předání staveniště dodavateli stavby Kanalizace a vodovod Dunajovice – 2.etapa Kanalizační
sběrač A
Obec Dunajovice spolu s dodavatelem ZVŠ Stavitelství Třeboň, s.r.o., jako dodavatelem, a ing.
Lukášem Kvíderou, jako technickým dozorem investora, podepsala dne 29.5.2015 protokol o předání
staveniště dodavateli stavby Kanalizace a vodovod Dunajovice – 2.etapa Kanalizační sběrač A. Tímto
bylo předáno staveniště, do cca poloviny června bude započato se zemními pracemi.
Návrh usnesení č. 7/6/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí předložené informace
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 7/6/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

8) Dotace v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy
drobných sakrálních staveb v obci - dokončení opravy stropu kaple Zvěstování Panny Marie v obci
Byla vypsána výzva pro podání žádosti o dotace na opravy drobných sakrálních staveb, kapličky,
kaple, křížky. Žádost je nutné podat do 26.6.2015. Obec dunajovice nemá zpracovaný „projekt“ na
opravu fasády.
Návrh usnesení č. 8/6/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice nebude podávat žádost o dotaci.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 8/6/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

9) Sdělení k trestnímu oznámení na starostu obce a Obec Dunajovice – štěrk na pozemku parc.č.
2614/4
Dne 28.5.2015 bylo starostovi obce telefonicky na jeho žádost sděleno, že trestní oznámení na Obec
Dunajovice či na starostu obce pro údajnou krádež štěrku z pozemku parc.č. 2614/4 bylo odloženo,
z důvodu, že se žádný trestní čin nestal. Řízení bylo vedeno podle zákona o Policii ČR, nebude již
předkládáno státnímu zástupci. Starostovi obce byly sděleny další skutečnosti, které nebudou uváděny
v tomto zápisu ze zasedání zastupitelstva, a které byly ústně zastupitelům sděleny.
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Obec Dunajovice, ani starosta obce nebude písemně vyrozuměn, toto přísluší pouze osobě, která
podala trestní oznámení, tedy Jiřímu Padrtovi.
Proběhla diskuze.
Návrh usnesení č. 9/6/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí předložené informace.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 9/6/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

10) Veřejné projednání záměru prohlásit Třeboňskou rybniční krajinu za krajinnou památkovou
zónu – UNESCO
Obec Dunajovice byla pozvána dopisem starostky Třeboně, Mgr. Terezie Jenisové, na veřejné
projednání záměru prohlásit Třeboňskou rybniční krajinu za krajinnou památkovou zónu. Zóna by měla
zasahovat i do katastru obce Dunajovice, jedná se o rybníky Potocký, Nový u Dunajovic, Malý Nový,
Vobojský, Ráček. Hranice zóny by měla být vedena po silnici III/15511a, z hranice s katastrem Přeseka
až k odbočce na polní cestu na hráz rybníka Potocký, poté po této cestě, hranice bude zabírat rybník
Potocký, dále na jih původní cestou z hráze rybníka Potocký na silnici III/15512, po této silnici
východně až do zatáčky před rybníkem Nový, poté jižně po bývalé cestě až k lesu, dále okolo lesa
jižním směrem, poté lesním úsekem nad rybník Beranský a dále až na hranice katastrů Dunajovice a
Břilice.
Je otázka, zda zastupitelstvo obce souhlasí s hranicemi, se zónou která zabírá obecní rybníky, části
obecních lesů, zemědělských pozemků, ale také zabírá soukromé pozemky a lesy.
Je otázka, za jakých podmínek se bude hospodařit jak v rybnících, tak na polích i v lesích, údajně
nebudou problémy s hospodařením dle lesních hospodářských plánů, lesních hospodářských osnov,
s obsádkou rybníků, hospodařením na zemědělských pozemcích.
Starosta obce vyzývá každého občana či majitele nemovitostí, kterého by se mohla zóna dotknout,
jeho pozemků, práv, aby se dne 18.6.2015 v 15:00 hodin dostavil do společenského sálu Lázní Aurora
k veřejnému projednání návrhu na vyhlášení krajinné památkové zóny. Na veřejném projednání budou
přítomni zástupci Ministerstva kultury ČR a Národního památkového ústavu, kteří budou připraveni
odpovídat na předložené otázky.
Proběhla diskuze o podmínkách hospodaření v lesích, na zemědělských pozemcích, hospodaření na
rybnících, o možném ochranném pásmu vně plánované hranice (zastavěné území obce), o důsledcích a
přínosech krajinné památkové zóny.
Návrh usnesení č. 10/6/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje účast na veřejném projednání návrhu vyhlášení krajinné
památkové zóny Třeboňská rybniční krajina s tím, že budou zástupci obce (starosta a místostarosta
obce) požadovat předložení a vysvětlení podmínek hospodaření v lesích, na zemědělských pozemcích,
hospodaření na rybnících, o možném ochranném pásmu vně plánované hranice (zastavěné území obce),
o důsledcích a přínosech krajinné památkové zóny
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 10/6/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

11) Dělení pozemku parc.č. 2605/4 – rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje
Dne 18.5 2015 bylo Obci Dunajovice doručeno ROZHODNUTÍ Krajského úřadu Jihočeského kraje ol
odvolání pana Václava Mydlila proti rozhodnutí MěÚ Třeboň o dělení pozemku parc.č. 2605/4, kterým
vznikne, bude oddělen, pozemek parc.č. 2605/41. Krajský úřad Jihočeského kraje změnil výrok MěÚ
Třeboň – upřesnil, že „Pozemek p. č. 2605/41 bude oddělen z pozemku p. č. 2605/4 v k.ú. Dunajovice
dle geometrického plánu č. 277 – 81/2014 ze dne 19. 10. 2014, který je nedílnou součástí tohoto
rozhodnutí.“. Ostatní části rozhodnutí MěÚ Třeboň „ve zbytku potvrdil“.
Po opětovném a důkladném pročtení vydaného rozhodnutí KÚ bylo zjištěno, že ve výroku II. je
chyba, bylo uvedeno špatné číslo jednací potvrzovaného rozhodnutí MěÚ Třeboň. Po telefonickém
upozornění byla chyba odstraněna, dne 26.5.2015 bylo KÚ vydáno ROZHODNUTÍ o opravě zřejmých
nesprávností. Toto rozhodnutí bylo doručeno Obci Dunajovice dne 1.6.2015. Po nabytí právní moci lze
konečně podepsat kupní smlouvu na pozemek parc.č. 2605/41.
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Připomínka délky celého „procesu“ prodeje. Dne 8.8.2014 byla podána žádost o prodej části pozemku
parc.č. 2605/4. Kupní smlouva bude dle předpokladu podepsána na přelomu měsíců červen a červenec
2015, ke konci měsíce července 2015 snad bude v katastru nemovitostí zapsán nový vlastník.
Návrh usnesení č. 11/6/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí předložené informace
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 11/5/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

12) Opakovaná žádost o úhradu nákladů vynaložených na zpevnění cesta – pozemek parc.č. 2614/4
J. Padrta
Obec Dunajovice obdržela dne 28.5.2015 doporučeným dopisem prostřednictvím advokáta JUDr.
Jaromíra Bayera, „Opakovanou žádost o úhradu nákladů vynaložených na zpevnění cesty“ Jiřího
Padrty na úhradu částky 49.181,- Kč za „prokazatelně vynaložené náklady na zhotovení příjezdové
komunikace na pozemku p.č.2614/4 ve vlastnictví obce Dunajovice“.
Zároveň se v žádosti uvádí, že JUDr. Jaromír Bayer „disponuje závazným pokynem vymáhat tuto
částku soudní cestou, čímž bude závazek Vaší obce podstatně navýšen o náhradu nákladů řízení za
zastoupení advokátem a o zaplacený soudní poplatek. Tuto výzvu považujte zároveň za předžalobní
upomínku ve smyslu § 142a zákona č. 99/1963, občanského soudního řádu“.
Tato opakovaná žádost byla zaslána až po vydání „Sdělení k podnětu“ č.j.: METR 1719/2015RoMi ze
dne 7.4.2015, neboť toto sdělení je v žádosti přímo uváděné.
Starosta obce po obdržení žádosti podnikl jisté kroky, které sdělil zastupitelům obce, tyto kroky jsou
uvedeny v příloze tohoto zápisu ze zastupitelstva obce.
Dne 2.6.2015 byl starosta obce, při své návštěvě odboru ŽP MěÚ Třeboň, informován o podání pana
Jiřího Padrty, prostřednictvím advokáta JUDr. Jaromíra Bayera, s poukazem na nesprávně postavenou
splaškovou kanalizaci v pozemku parc.č. 2614/4. Starosta obce byl požádán o vysvětlení, ten toto
vysvětlení s úsměvem pracovníkům odboru ŽP MěÚ Třeboň podal. Starosta obce uvedl, že se jedná o
zástupný problém pana Jiřího Padrty, vyzval odbor ŽP MěÚ Třeboň, jako vodoprávní úřad, který
vydával stavební povolení na stavbu „Vybudování oddílné kanalizace a prodloužení vodovodu západní
část k.ú. Dunajovice“ a zároveň i stavbu kolaudoval, aby vše řádně prošetřil. Starosta obce nabídl, že
objedná stavební firmu s technikou, nechá odebrat v místě vedení kanalizačního potrubí na pozemku
parc.č. 2614/4 vrstvu zeminy nad potrubím, vodoprávní úřad může nechat opětovně zaměřit geodetem
vedení potrubí, obec uhradí opětovné geodetické zaměření stavby splaškové kanalizace u jiné
geodetické firmy, než která kanalizaci zaměřovala před kolaudací, aby bylo potvrzeno uložení
kanalizačního řadu dle stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí. Dále starosta obce se podivil
nad výše uvedeným podáním (byť jej nečetl, byl mu ústně sdělen pouze hlavní „problém“), když pan
Padrta, jako vlastním sousedního pozemku parc.č. 2245/1, orná půda, byl při územním i stavebním a
vodoprávním řízení účastník řízení. Zastupitelům byly starostou obce sděleny další skutečnosti, které
nebudou uvedeny v tomto zápise ze zasedání zastupitelstva obce. Neboť starosta obce i Obec
Dunajovice, která je panem Jiřím Padrtou prostřednictvím advokáta JUDr. Jaromíra Bayera, neustále
bezdůvodně „šikanována“, „možná i vydírána“, je na Obec Dunajovice podáváno trestní oznámení pro
krádež štěrku, je starostovi obce „naznačováno“, že existují zvukové nahrávky (pravděpodobně
existují, ale ani Obec Dunajovice, ani Obecní úřad Dunajovice, ani sám starosta obce Dunajovice, za
svou osobu, nevydal jakýkoli souhlas s pořizováním nahrávek), by neměla možnost se případně bránit
v soudním řízení. Viz přílohy.
Návrh usnesení č. 12/6/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje zaslání „Žádosti o vysvětlení a doplnění informací
uvedených ve „Sdělení k podnětu“ č.j.: METR 1719/2015RoMi ze dne 7.4.2015“, která byla
zastupitelstvu obce předložena.
HLASOVÁNO
6 x PRO
1 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 12/6/2015 bylo schváleno.
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0 x PROTI

13) Žádost o omezení průjezdu vozidel na parcele č. 2614/1
Pan ing. Josef Marek, vlastník domu č.p. 25 v obci Dunajovice předložil dne 20.5.2015 žádost o
snížení tonáže pro vozidla, která užívají místní komunikaci Dunajovice – Horní Slověnice, z důvodu
prasklin na domě a domnívá se, že by mohlo dojít ke zřícení domu.
Obec Dunajovice nechala zpracovat aktualizaci Pasportu místních komunikací a Pasportu svislého
dopravního značení. Při zpracování aktualizace pasportu by mohlo být toto zpracovateli navrženo.
Omezení tonáže vozidel je ale vázáno na umístění omezující značky i v Horních Slověnicích ve směru
do Dunajovic, zároveň je nutné ponechat možnost vjezdu pro obsluhu jak RD, tak pro zemědělskou
výrobu na k místní komunikaci přilehlých polích.
Návrh usnesení č. 13/6/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice požaduje snížení tonáže vozidel pro průjezd místní komunikací
Dunajovice – Horní Slověnice na 7,5 t a omezení rychlosti. Bude projednáno se zpracovatelem
aktualizace Pasportu místních komunikací a Pasportu svislého dopravního značení.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 13/6/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

14) Návrh Dohody o příspěvku na úhradu neinvestičních výdajů provozu mateřských škol a
školských zařízení
Obci Dunajovice byl doručen Návrh Dohody o příspěvku na úhradu neinvestičních výdajů provozu
mateřských škol a školských zařízení za rok 2014, který byl postupně upravován, byly přiznány dotace
z RUD a vyčísleny náklady nižší, než byly požadovány za rok 2013 (stavební úpravy byly vyjmuty).
Na přání starosty obce je tato dohoda jednorázová pouze na úhradu neinvestičních nákladů za rok 2014.
Starosta obce předkládá návrh dohody na úhradu neinvestičních nákladů za rok 2014. Zároveň
předkládá ke schválení částku v celkové výši 46.033,00 Kč za rok 2014.
Návrh usnesení č. 14/6/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje Dohodu o příspěvku na úhradu neinvestičních výdajů
provozu mateřských škol a školských zařízení za rok 2014 mezi Městem Třeboň a Obcí Dunajovice.
Zastupitelstvo obce Dunajovice pověřuje starostu obce k podpisu Dohodu o příspěvku na úhradu
neinvestičních výdajů provozu mateřských škol a školských zařízení za rok 2014 mezi Městem Třeboň
a Obcí Dunajovice
Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu příspěvku na úhradu neinvestičních výdajů provozu mateřských
škol a školských zařízení - školní jídelny za rok 2014 ve výši 46.033,00 Kč Městu Třeboň
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 14/6/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
- Oprava budovy bývalé obecní školy
Starosta obce obdržel pracovní návrh (pohledy, půdorysy) připravené ke studii na opravu budovy
bývalé obecní školy. Tyto byly předloženy k diskuzi.
- Vítání léta – den dětí 2015
Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhy na program a zajištění dne dětí 27.6.2015.
Stavy účtů obce
Sparkasse
ČMZRB
ČNB
Pokladna
Celkem

103.672,58 Kč ke dni 02. 06. 2015
41.303,95 Kč ke dni 31. 05. 2015
682.027,46 Kč ke dni 31. 05. 2015
17.782,00 Kč ke dni 03. 06. 2015
844.785,99 Kč

13) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 23:10 hod.
Zapsal :

Miroslav Čada

___________________________
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Ověřovatelé zápisu:

Starosta obce

Antonín Urbánek ___________________________
Ing. Petr Pumpr

___________________________

František Uhlíř

___________________________

V Dunajovicích dne: 3. 6. 2015
Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 4. 6. 2015
Elektronicky zveřejněno dne:
4. 6. 2015
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