Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 15. 1. 2015
od 19:15 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 1/2015
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
F. Uhlíř
J. Marek
R. Melmer
P. Holický
M. Čada
A. Urbánek
Omluveni:
Ing. P. Pumpr - pracovní povinnosti
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 8. ledna 2015 do ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a to od 8. ledna 2015 do 16. ledna 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:
Romana Melmera
Předsedající navrhl ověřovateli zápisu:
Antonína Urbánka a Miroslava Čadu
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/1/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Romana Melmera, ověřovateli zápisu Antonína
Urbánka a Miroslava Čadu
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 1/1/2015 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Dělení pozemku parc. č. 2605/4 v k. ú. Dunajovice
4) protokol o kontrole č. K OPŽP 008 – 14, kontrola dotace a stavby „Kanalizace a ČOV
Dunajovice“
5) MK Slověnická, Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Dunajovice pod MK Slověnická Jihočeským
krajem na Obec Dunajovice
6) Rozpočtové opatření
7) Kolaudace stavby „Kanalizace a ČOV Dunajovice“
8) Územní studie na zastavitelné plochy B1, B2, B3 a B4 dle ÚP Dunajovice
9) Dotace na stavbu „kanalizační sběrač „A“ z grantového programu Jihočeského kraje Rozvoj
venkova – Opatření Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
10) Dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na opravu budovy vodárny a dotace
úroků z úvěru
11) Kontejnery na kovový odpad, kompostéry
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12) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
13) Závěr
Návrh usnesení č. 2/1/2015:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/1/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Dělení pozemku parc. č. 2605/4 v k. ú. Dunajovice
Na základě podané žádosti o vydání rozhodnutí na dělení nebo scelování pozemku – dělení pozemku
parc.č. 2605/4 v k.ú. Dunajovice bylo stavebním úřadem Mě Ú Třeboň svoláno - nařízeno na den
19.12.2014 ústní jednání spojené s ohledáním na místě. Z pozvaných účastníků řízení, dotčených
orgánů a fyzických osob se zúčastnili Obec Dunajovice, majitel pozemku, Vladimír Buman, majitel
budovy na pozemcích parc.č. st. 111/3, st. 111/2 a st. 111/1, budovy na jejíž část bylo vydáno OÚ
Dunajovice číslo popisné 102, Anna Dobešová, majitelka pozemku parc.č. 1466/1. Stavební úřad
zastupoval referent stavebního úřadu Pavel Fráně.
Účastník řízení Václav Mydlil ml., majitel pozemku parc.č. st. 111/2 doručil dne 19.12.2014 e-mailem
stavebnímu úřadu Třeboň prostřednictvím advokáta Mgr. Josefa Kazdy „N á m i t k y účastníka k dělení
pozemku p.č.2605/4 v k.ú. Dunajovice (vznik nového pozemku p.č. 2605/41 v k.ú. Dunajovice)“
námitku, že „Předmětný pozemek (pozemek parc.č. 2605/4, pravděpodobně míněna část pozemku dle
geometrického plánu č. 277-81/2014 oddělený pozemek parc.č. 2605/41) je dlouhodobě využíván
k přístupu na pozemky ostatními vlastníky sousedních pozemků (1461/4, 1462/3, 1463/1 a 1466/1
v k.ú. Dunajovice). Dělením a následným prodejem předmětného pozemku by došlo k zcela
evidentnímu omezení výkonu vlastnického práva ostatních vlastníků pozemků, jejich znehodnocení,
omezení jejich využití a v neposlední řadě vznik v budoucnu možných neshod mezi spoluvlastníky –
narušení „pokojného stavu. Spolu s námitkou byla stavebnímu úřadu zaslána kopie nájemní smlouvy
na část pozemku parc.č. 1466/1, tu část, která těsně přiléhá k pozemku parc.č. 2605/4, pozemku ve
vlastnictví Obce Dunajovice a plná moc Václava Mydlila ml. k zastupování advokátem Mgr. Josefem
Kazdou. Starosta obce po přečtení „námitky“, plné moci a nájemní smlouvy namítal, že tato námitka je
účelová, byla sepsána na základě nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 1466/1, i když byly
uvedeny další pozemky, na které by rozdělením pozemku parc.č. 2605/4 a jeho následným prodejem
byl znemožněn přístup. Po zahájení ústního jednání se dostavila paní Anna Dobešová, doprovázená
svou dcerou. Anna Dobešová přiznala, že nájemní smlouvu podepsala, ale po delším „nátlaku“ paní M.
O., která za paní A. Dobešovou „neustále jezdila“ a tak chtěla mít (paní A. Dobešová) již pokoj.
Zároveň přiznala, že nájemní smlouvu podepsala „někdy v září“ i z „důvodu známosti s Vlastou
Mydlilovou“, babičkou Václava Mydlila ml., „kterou měla ráda“. Nájemní smlouva je datována 1. 9.
2014.
Do protokolu bylo uvedeno, že Obec Dunajovice se vyjádří, podá své stanovisko do 10-ti dnů. Obec
Dunajovice si zároveň vyžádala zaslání jak nájemní smlouvu, plnou moc, tak námitky podané
účastníkem řízení ještě dne 19.12.2014 alespoň e-mailem, nebo datovou schránkou.
Dne 22.12. 2014 bylo starostou obce urgováno doručení námitek a nájemní smlouvy u vedoucího
stavebního úřadu ing. M. Roubala. Tyto dokumenty byly zaslány e-mailem. Starosta obce vypracoval
Stanovisko Obce Dunajovice k podané námitce účastníka řízení o dělení pozemku parc.č. 2605/4. Ještě
v cca 21:00 hodin jej zaslal místostarostovi obce ke korekci. Dne 23.12.2014 bylo „Stanovisko“ se
souhlasem místostarosty obce zasláno stavebnímu úřadu Mě Ú Třeboň datovou schránkou.
Dne 7.1.2015 v 13:17 hodin telefonát na mobilní telefon Obce Dunajovice, telefonní číslo
602 491 551 z telefonního čísla +420723191329 – ing. Miroslava Roubala
- Obec Dunajovice, jako žadatel musí doložit, že budou zachovány přístupy na pozemky
sousedící s pozemkem parc.č. 2605/4 (odděleným pozemkem parc.č. 2605/41), vše v k. ú.
Dunajovice
- Obec Dunajovice, jako žadatel, svou žádostí porušila „současný pokojný stav“, (do doby
podání žádosti nějakým způsobem fungoval přístup na sousední pozemky, tento stav hodlá
prodejem pozemku parc.č. 2605/41 porušit)
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Narušení „pokojného stavu“ konstatuje v „N á m i t k y účastníka k dělení pozemku
p.č.2605/4 v k.ú. Dunajovice (vznik nového pozemku p.č. 2605/41 v k.ú. Dunajovice)“ Mgr.
Josef Kazda, advokát, Palackého nám. 653, 379 01 Třeboň, na základě plné moci zastupujícího
Václava Mydlila ml., Dunajovice 75, 379 01 Třeboň.
- Nebudou-li žadatelem doloženy přístupy na sousední pozemky, bude žádost o dělení
pozemku parc.č. 2605/4 zamítnuta
Byla dohodnuta schůzka dne 13. 1. 2015 ve 13:00 hodin na pozemku parc. č. 2605/4, starosty obce
Dunajovice, vedoucího odboru územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Třeboň
(stavebního úřadu) ing. Miroslava Roubala a referenta stavebního úřadu Pavla Fráně. Na této schůzce
by měl stavební úřad posoudit, zda je pozemek uvnitř areálu Farma Dunajovice, nebo není, měla by
prběhnout prohlídka areálu a zjitsit zda jsou možné přístupy na pozemky odjinud, než z pozemku
parc.č. 2605/4, pozemku ve vlastnictví Obce Dunajovice.
Starosta obce požádal pana ing. Jana Kačerovského, jednatele společnosti K + K Břilice – Gigant,
s.r.o. a pana Vladimíra Bumana majitele budovy s č.p. 102, zda by se mohli jako účastníci řízení
zúčastnit schůzky den 13.1.2013 ve 13:00 hodin. Účast byla přislíbena.
Dne 8.1.2015 bylo vypracováno starostou obce další stanovisko Obce Dunajovice, které bylo
přeposláno místostarostovi obce ke korekci bude na schůzce předáno ing. M. Roubalovi. Toto
stanovisko bylo též poskytnuto ing. Janu Kačerovskému a Vladimíru Bumanovi jako účastníkům
řízení. Celý svazek s dokumenty, žádostí, stanovisky, vyjádřeními, nájemní smlouvou, námitkami je
přílohou zápisu.
Na setkání se dostavili vedoucí stavebního úřadu ing. M. Roubal, referent stavebního úřadu P. Fráně,
starosta obce F. Uhlíř, vlastník budovy č.p. 102 V. Buman, vlastník areálu Farma Dunajovice ing. J.
Kačerovský a zástupce bezpečnostní agentury p. Moštěk. Ing. M. Roubalovi bylo předáno Stanovisko
Obce Dunajovice ze dne 8.1.2015.
Bylo konstatováno, že oplocení je ve vlastnictví společnosti K + K Břilice – Gigant, s.r.o., ing.
Kačerovský souhlasil se vstupem do areálu kterého koli majitele pozemku na požádání, Obec
Dunajovice a ing. Kačerovský požadují obnovení oplocení na hranici pozemků parc.č. 2605/4 a
2605/28 v prostoru před budovou č.p. 102, v případě prodeje odděleného pozemku parc.č. 2605/41
bude vstup do budovy č.p. 102 umožněn branou na pozemku parc.č. 2605/4 v prostoru před pozemkem
parc.č. 1461/4.
Obec Dunajovice očekává kladné vyřízení žádosti o dělení pozemku parc.č. 2605/4
-

Návrh usnesení č. 3/1/2015:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené informace
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 3/1/2015b bylo schváleno.

0 x PROTI

4) protokol o kontrole č. K OPŽP 008 – 14, kontrola dotace a stavby „Kanalizace a ČOV
Dunajovice“
Obec Dunajovice obdržela dne 7. 1. 2015 protokol o kontrole č. K OPŽP 008 – 14, o veřejnosprávní
kontrole provedené Státním fondem životního prostředí České republiky provedené na místě projektu
Operačního programu Životní prostředí – stavba „Kanalizace a ČOV Dunajovice“. Kontrolovaná osoba
Obec Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň, IČ 00512974, František Uhlíř, starosta obce
Dunajovice.
Kontrolované období od 21. 12. 2009 do 22. 10. 2013
Závěr kontroly:
Kontrolovaná osoba umožnila provedení kontroly v rozsahu podle uvedeného předmětu kontroly a
poskytla kontrolnímu týmu potřebnou součinnost.
- Zástupce kontrolované osoby umožnil provedení kontroly v rozsahu podle uvedeného předmětu
kontroly a poskytl kontrolní skupině potřebnou součinnost.
- Administrativní vedení akce a faktická realizace opatření k akci č. 09047881 „Kanalizace a
ČOV Dunajovice“ proběhlo v souladu s účelem a podmínkami stanovenými v Rozhodnutí o
poskytnutí dotace ze dne 12. 2. 2013.
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Nebyly shledány nedostatky v realizaci projektu. Příjemce podpory vede přehlednou složku
projektu a doklady jsou archivovány dle archivačního řádu Obecního úřadu Dunajovice. Je tak
zajištěno archivování dokladů dle pravidel OPŽP.
- Byla doložena povinnost publicity a propagace.
- Kontrolou příjemce dotace a místním šetřením byl ověřen soulad časového průběhu realizace
projektu a uskutečněných ověřitelných monitorovacích ukazatelů s nastavenými ukazateli
v RoPD.
- Podpora projektu byla stanovena v souladu s ustanovením článku 55 Nařízení ES 1083/2006
jako projekt, který generuje příjmy. Projekt nepodléhá pravidlům veřejné podpory.
- Příjemce neobdržel na projekt finanční prostředky z jiného operačního programu, ani z jiných
prostředků EU a ČR.
- Nebylo zjištěno, že by finanční prostředky poskytnuté z OPŽP byly použity nehospodárným,
neúčelným a neefektivním způsobem.
- V průběhu veřejnosprávní kontroly na místě byla pořízena fotodokumentace realizované akce,
která je založena ve spisu kontroly.
- Zadávací řízení proběhlo dle zásad transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace.
- Bylo ověřeno, že kontrolované výdaje jsou způsobilé ve vztahu k ŽoP č. 1 – 4.
Účetnictví ve vztahu k projektu je vedeno dle požadavků OPŽP a nařízení EU.
-

Starosta obce podepsal 2 stejnopisy protokolu o kontrole a 1 stejnopis zaslal kontrolnímu orgánu zpět
dne 9. 1. 2015.
Protokol o kontrole č. K OPŽP 008 – 14 předložen zastupitelstvu obce.
Návrh usnesení č. 4/1/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí předložený protokol o kontrole č. K OPŽP 008 – 14.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 4/1/2015 bylo schváleno.
5) MK Slověnická, Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Dunajovice pod MK Slověnická Jihočeským
krajem na Obec Dunajovice
Starosta obce Dunajovice spolu se starostou Města Lišov Bc. J. Švecem navštívili dne 5. 1. 2015
radního Jihočeského kraje pro dopravu Mgr. Bc. Antonína Kráka se žádostí o převedení místní
komunikace mezi obcemi Dunajovice a Horní Slověnice do správy Jihočeského kraje a převedení této
komunikace na komunikaci III. třídy. Důvody – zvýšený provoz, MK je užívána i nákladními vozidly
společností CORAX, je spojnicí mezi komunikacemi I. a II. třídy – Třeboň – Slověnice, Hůrky, dále až
Hluboká nad Vltavou, je používána jako objížďka (oprava mostu v Miletíně, oprava komunikace III.
třídy Miletín - Sosní, byla podána žádost o souhlas s objížďkou při opravě silnice II/148 v obci
Slověnice a v obci Hůrky) Bohužel, bylo oběma starostům sděleno, že Jihočeský kraj si tuto
komunikaci nepřevezme, bude-li žádost podána, bude radní pro dopravu Mgr. Bc. Antonín Krák tuto
žádost předkládat radě Jihočeského kraje se zamítavým stanoviskem. Za posledních cca 15 let zpět
nepřevzal Jihočeský kraj žádnou komunikaci, nebylo ani přislíbeno, že by si Jihočeský kraj nějakou
komunikaci v budoucnu převzal.
Současně bylo Mgr. Bc. Antonínem Krákem přislíbeno, že v radě Jihočeského kraje bude podporovat
bezúplatný převod pozemků parc.č. 2330,2, 2258/2, 2246/2 a 2614/1, vše v k.ú. Dunajovice, pozemků
ve vlastnictví Jihočeského kraje pod místní komunikací 2. třídy Dunajovice – Horní Slověnice, na Obec
Dunajovice. Bylo dále přislíbeno, že tato komunikace bude zařazena mezi „páteřní“ místní
komunikace, komunikace na které by bylo možné čerpat podporu (dotaci) z evropských fondů,
pravděpodobně z ROPu na opravu místních komunikací. Pro možnost získání dotace je ale nutné mít
vypořádány vlastnické vztahy, to je mít veškeré pozemky pod komunikací ve vlastnictví obce. Z tohoto
důvodu podpora bezúplatného převodu na Obec Dunajovice.
Dne 7.1.2015 obdržela Obec Dunajovice od Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (SÚS) dopis č.j.
114/2015/Vo s nabídkou bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Dunajovice ve vlastnictví Jihočeského
kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČ ………. právo hospodařit se svěřeným
majetkem Jihočeského kraje, pro SÚS Jihočeského kraje, Nemanická 10, Č. Budějovice. Jedná se o
pozemky parc.č. 2330,2, 2258/2, 2246/2 a 2614/1.
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Pro případ vypsání výzev na opravy místních komunikací z evropských fondů, by měla Obec
Dunajovice začít s výkupem pozemků pod komunikací od současných vlastníků. Jedná se o cca 20
vlastníků.
Starosta obce předkládá
Návrh usnesení č. 5/1/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č. 2330,2, 2258/2, 2246/2
a 2614/1, vše v k.ú. Dunajovice z vlastnictví Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České
Budějovice, IČ 70890650 do vlastnictví Obce Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň, IČ 00512974.
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje rozeslání výzev majitelům pozemků pod MK 2. třídy
Dunajovice – Slověnice, pozemků v k.ú. Dunajovice, k prodeji pozemků Obci Dunajovice za cenu 30,Kč / m².
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 5/1/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

6) Rozpočtové opatření
Starosta obce a účetní a správce rozpočtu předkládá zastupitelstvu obce Rozpočtové opatření č.
10/2014 ze dne 5.12.2014, kde
- Zvýšení příjmů
+ 142.733,00 Kč
- Snížení příjmů
0,00 Kč
- Zvýšení výdajů
- 158.461,00 Kč
- Snížení výdajů
+
0,00 Kč
- financování
- 15.728,00 Kč
Zvýšení příjmů – příjmy z RUD, zvýšení výdajů – mzdy a odměny + odvody, elektrická energie,
služby les, PHM, služby, materiál, pojistné, služby peněžních ústavů.
Návrh usnesení č. 6/1/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2014 ze dne 5.12.2014, kde
celkové zvýšení příjmů 142.733,00 Kč a celkové zvýšení výdajů 158.461,00 Kč. viz příloha.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 6/1/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

7) Kolaudace stavby „Kanalizace a ČOV Dunajovice“, Cena stočného pro rok 2015
Dne 17. 12. 2014 byl Městským úřadem Třeboň, odborem životního prostředí, jako příslušným
vodoprávním úřadem, vydán souhlas s užíváním stavby vodního díla „Kanalizace a ČOV
Dunajovice“, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby..
Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí konstatuje, že stavba je provedena řádně a je
dokončena podle schválené projektové dokumentace s nevýznamnými odchylkami popsanými
v dokumentaci skutečného provedení stavby. Funkčnost a provozuschopnost stavby byla ověřena
zkušebním provozem. Vodoprávní úřad nezjistil nedostatky, pro které by bylo nutné užívání stavby
podle ustanovení § 122 odst. 4 stavebního zákona zakázat.
Návrh usnesení č.7/1/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí kolaudační souhlas na stavbu „Kanalizace a ČOV
Dunajovice“ vydaný Městským úřadem Třeboň, odborem životního prostředí, jako příslušným
vodoprávním úřadem
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 7/1/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

8) Územní studie na zastavitelné plochy B1, B2, B3 a B4 dle ÚP Dunajovice
Obec Dunajovice má od ledna 2010 platný územní plán. Pro nově definované zastavitelné plochy pro
bydlení B1, B2 a B3 je požadována územní studie, která by rozčlenila území jednotlivých ploch na
stavební pozemky, na komunikace včetně chodníků, studie by měla zahrnovat vedení sítí k jednotlivým
stavebním pozemkům. Pro zastavitelnou plochu pro bydlení B4 v územním plánu není požadována
územní studie, stavebním úřadem je však požadována parcelace území včetně technické infrastruktury
(sítě, komunikace, …)
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Zájemce o koupi pozemku a stavbu rodinného domu na tomto pozemku, na zastavitelné ploše mezi
ČOV a bytovkami, plocha B4, požádal MěÚ Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu o
Územně plánovací dokumentaci. Tato byla vydána dne 3. 12. 2014, byla zaslána na vědomí Obci
Dunajovice.
Územně plánovací informace č.j.:METR 5447/2014-FrPa uvádí některé informace nepravdivě
(odkanalizování, zásobování pitnou vodou, správu vodohospodářské infrastruktury společností
ČEVAK), ale uvádí, že je nutné pro celé území plochy B-4 navrhnout parcelaci pro budoucí výstavbu
tak, aby bylo možné u všech stavebních záměrů v místě splnit veškerá ustanovení vyhlášky č. 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění. Bez výše uvedeného nelze
jednotlivou stavbu rodinného domu v dané lokalitě umístnit. Dále se uvádí, že by proto bylo vhodné
jednat s obcí a s ostatními vlastníky zastavitelných ploch v tomto území s cílem stanovit, jak bude
v dané věci dále postupováno. Při ústním jednání bylo starostovi obce sděleno, že nelze bez parcelace
území, uprostřed zemědělsky obdělávaných ploch, umístit stavbu rodinného domu. Součástí parcelace
musí být přístupové komunikace, vedení sítí.
Obec Dunajovice by měla jednat s vlastníky pozemků na zastavitelných plochách, je zájem o výstavbu
na ploše B3 – plocha Za Humny, jižní část obce, již 2 rodinné domy č.p. 94 a 101, a je zájem o
výstavbu na ploše B4 – plocha mezi bytovkami a ČOV, východní část obce. Pravděpodobně je také
zájem o výstavbu na pozemku parc.č. 2246/1, plocha B2 západní část obce, ale zde jsou 2 plochy B1 a
B2. Tyto plochy by se měly pravděpodobně zahrnout do jedné územní studie. Pro tyto plochy je nutné
zřídit novou trafostanici, tak jak je požadováno územním plánem.
Zpracování územní studie na plochu B3 a parcelace plochy B4 by pravděpodobně bylo levnější, mají
komunikace, vodohospodářskou infrastrukturu, i z pohledu vlastníků pozemků asi dostupnější.
S některými vlastníky pozemků na ploše B3 a B4 bylo již předběžně jednáno o možnosti podílet se na
úhradě části nákladů vynaložených na pořízení územní studie. Bez vypracování územních studií či
parcelace plochy B4 nebude možná v obci nová výstavba, nebude tudíž do budoucna předpoklad
rozvoje a zachování obce Dunajovice pod vlastní samosprávou.
Návrh usnesení č. 8/1/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice poptá zadání zpracování územní studie na plochu B3 a zpracování
parcelace plochy B4.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 8/1/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

9) Dotace na stavbu „kanalizační sběrač „A“ z grantového programu Jihočeského kraje Rozvoj
venkova – Opatření Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
Jihočeský kraj vypsal dne 9.1.2015 grantový program Rozvoj venkova – Opatření Podpora výstavby a
obnovy vodohospodářské infrastruktury, Podopatření č. 1 – Podpora výstavby a obnovy splaškové
kanalizace obcí do 2.000 obyvatel a Podopatření č. 2 Podpora výstavby a obnovy vodovodů,
souvisejících objektů a úpraven vod v obcích do 2.000 obyvatel. Žádosti se musí podat nejdéle do
30.1.2015 do 12:00 hodin.
Obec Dunajovice má platné stavební povolení na výstavbu kanalizačního sběrače „A“ a vodovodního
řadu „1“ v jižní části obce. Kanalizační sběrač „A“ je nutný pro připojení RD č.p. 101 a 94 na ČOV
Dunajovice. Vodovodní řad je nutný pro budoucnost, pro zásobování pitnou vodou RD, které budou
postaveny na ploše B3. Současný vodovodní řad je pro současnou zástavbu dostačující. V rozpočtu pro
rok 2015 byly rozpočtovány náklady na výstavbu kanalizačního sběrače „A“.
Starostou obce bylo poptáváno zpracování žádosti o dotaci na projekt Kanalizační sběrač „A“. Obec
obdržela 2 nabídky :
- Společnost GARANTA CZ a.s., Kněžská 365/22, 370 01 České Budějovice – celkem 30.000,Kč + DPH
- Kancelář projektového poradenství, Petr Heidinger, Větrná 46, 370 05 Č. Budějovice – celkem
5.000,- Kč + DPH
Starosta obce předkládá
Návrh usnesení č. 9/1/2015:
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Zastupitelstvo obce Dunajovice podá žádost o dotaci z Grantového programu Jihočeského kraje pro rok
2015 Rozvoj venkova a krajiny – Opatření Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury, Podopatření č. 1 Podpora výstavby a obnovy splaškové kanalizace obcí do 2.000
obyvatel. Žádost nechá zpracovat Kanceláří projektového poradenství, Petr Heidinger, Větrná 46,
37005 Č. Budějovice.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 9/1/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

10) Dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na opravu budovy vodárny a dotace
úroků z úvěru
Obec Dunajovice podala v prosinci roku 2014 Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje pro rok 2015 na opravu budovy vodárny a Žádost o dotaci z Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje pro rok 2015 na dotaci úroků z úvěru na stavbu „Kanalizace a ČOV
Dunajovice“. Viz kopie žádostí.
Návrh usnesení č. 10/1/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje podání Žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje pro rok 2015 na opravu budovy vodárny a Žádosti o dotaci z Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje pro rok 2015 na dotaci úroků z úvěru na stavbu „Kanalizace a ČOV
Dunajovice“
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 10/1/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

11) Kontejnery na kovový odpad, kompostéry
Svozová firma Marius Pedersen a.s. nabídla obci dodání kontejneru na kovový odpad. Kontejner
velikosti kontejnerů na sklo. Tento kontejner by mohl být umístěn u kontejnerů na sklo a odpadních
nádob na použitý jedlý tuk a olej z domácností. Nová vyhláška o odpadech nařizuje občanům obce
třídění i kovových odpadů. Tento kontejner by měl sloužit pro drobný kovový odpad (plechovky od
konzerv, plechovky od nápojů, víčka ze zavařovacích sklenic, hliníkový, železný, mosazný i jiný
kovový odpad).
Podrobnější informace o ceně svozu, o nákladech na pořízení kontejneru, nebo jeho zapůjčení
svozovou firmou nebyly podány. Lze předpokládat svoz 1x za 3 měsíce, tak jako u tříděného skla, cena
za svoz lze předpokládat 990,- Kč + DPH tak jako u svozu tříděného skla nebo svozu tříděných plastů a
papíru.
Návrh usnesení č. 11/1/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice dohodne se svozovou firmou Marius Pedersen a.s. dodání 1 až 2
kontejnerů na kovový odpad.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 11/1/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

12) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Stavy účtů obce
Sparkasse
ČMZRB
ČNB
Pokladna
Celkem
Čerpání úvěru
Splátka jistiny

295.439,25 Kč ke dni 12. 01. 2015
9.254,93 Kč ke dni 31. 12. 2014
639.326,06 Kč ke dni 08. 01. 2015
2.323,00 Kč ke dni 15. 01. 2015
946.343,24 Kč
-2.000.000,00 Kč ke dni 11. 11. 2013
103.095,00 Kč ke dni 31. 12. 2014

12) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 21:30 hod.
Zapsal :

Roman Melmer

___________________________
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Ověřovatelé zápisu:

Starosta obce

Antonín Urbánek ___________________________
Miroslav Čada

___________________________

František Uhlíř

___________________________

V Dunajovicích dne: 15. 1. 2015
Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 23. 1. 2015
Elektronicky zveřejněno dne :
23. 1. 2015
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