Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 27. 8. 2015
od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 9/2015
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
F. Uhlíř
Ing. P. Pumpr
M. Čada
R. Melmer
pozdní příchod 19:30 hod.
J. Marek
A. Urbánek
Omluveni:
P. Holický
Hosté:
1)Zahájení zasedání.
Zasedání zahájeno v 19:20 hod. starostou obce F. Uhlířem (dále jako „předsedající“). Předsedající
schůze konstatoval, že zasedaní bylo řádně svoláno dne 20. srpna 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 20. srpna 2015 do ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a to od 20. srpna 2015 do 28. srpna 2015.
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:
ing. Petra Pumpra
Předsedající navrhl ověřovateli zápisu:
Jaroslava Marka a Miroslava Čadu
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/9/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem ing. Petra Pumpra, ověřovateli zápisu Jaroslava
Marka a Miroslava Čadu
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 1/9/2015 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Výběrové řízení oprava budovy vodárny – 1.etapa, 2.etapa, 3.etapa
4) Návrh zadání Územní studie na plochu B-3, parcelace plochy B-4,
5) Návrh změny územního plánu Dunajovice č. 1
6) Záměr prohlásit Třeboňskou rybniční krajinu za krajinnou památkovou zónu – Dopis
Ministerstva kultury ČR
7) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti – věcného břemene vedení vodovodní přípojky
v pozemku parc.č. KN 2614/2
8) Studie na opravu školy
9) Pasport komunikací, pasport svislého dopravního značení
10) Zápis Geometrického plánu stavby ČOV do katastru nemovitostí
11) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
12) Závěr
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Návrh usnesení č. 2/9/2015:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/9/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Výběrové řízení oprava budovy vodárny – 1.etapa, 2.etapa, 3.etapa
Obec Dunajovice vypsala výběrové řízení na zakázku malého rozsahu, rekonstrukci – opravu budovy
vodárny na pozemku parc.č. KN st.125 v obci Dunajovice. Tato veřejná zakázka byla na základě
usnesení zastupitelstva 6/8/2015 a na základě potřeby odlišných profesí (elektřina, izolace, stavební
práce) rozdělena na 3 zakázky, na 3 etapy.
- 1.etapa – výměna elektroinstalace budovy vodárny
- 2.etapa – oprava izolace stěn a dna akumulační nádrže pod budovou vodárny
- 3.etapa – vnější zateplení stěn budovy, vnitřní zateplení stropu budovy, výměna okna a
vnitřních dveří, výměna klempířských prvků, výměna okapového a přístupového chodníku,
nátěr fasády.
Výzva a zadání projektová dokumentace, harmonogram prací, smlouva o dílo, souhlas s provedením
ohlášených udržovacích prací a další dokumenty vztahující se k veřejné zakázce byly zveřejněny jak na
webu obce www.obecdunajovice.cz / Obecní úřad / Veřejné zakázky, tak byly zaslány elektronickou
poštou vybraným firmám z regionu. Starosty obce předkládá výtisk z odeslané pošty.
- 1.etapa byla zveřejněna dne 13.8.2015
- 2.etapa byla zveřejněna dne 18.8.2015
- 3.etapa byla zveřejněna dne 19.8.2015
2. a 3.etapa byly zveřejněny později z důvodu nutnosti rozdělení výkazu prací a výměr, bylo urgováno,
doručeno až 19.8.2015
Na 1.etapu - výměna elektroinstalace budovy vodárny byly podány tyto nabídky:
- Dne 26.8.2015 nabídka Montela s.r.o., České Budějovice – doručeno osobně v 9: 48 hod.
- Dne 27.8.2015 nabídka SYZA s.r.o., Třebíč – doručeno Českou poštou v 8:55 hod.
- Dne 27.8.2015 nabídka ODAST spol.s r.o., Břilice, Třeboň – doručeno osobně v 9:20 hod.
Na 2.etapu – výměna izolace akumulační nádrže pod budovou vodárny byly podány tyto nabídky:
- Dne 27.8.2015 nabídka ODAST spol. s r.o., Břilice, Třeboň – doručeno osobně v 9:20 hod.
Na 3.etapu – zateplení budovy vodárny byly podány tyto nabídky:
- Dne 27.8.2015 nabídka ODAST spol. s r.o., Břilice, Třeboň – doručeno osobně v 9:20 hod.
Zastupitelstvu byly předloženy neporušené, uzavřené obálky s jednotlivými nabídkami na všechny
etapy.
Nejprve bylo započato s otevíráním nabídek na 1.etapu – výměna elektroinstalace. Jednotlivé nabídky
byly posouzeny dle zadání, zda byly doloženy veškeré požadované dokumenty. Byl sepsán protokol o
otevírání nabídek (viz příloha).
Po posouzení 1.etapy bylo započato s otevíráním obálky s nabídkou na 2.etapu – izolace akumulační
nádrže. Jediná nabídka byla posouzena dle zadání, zda byly doloženy veškeré požadované dokumenty.
Byl sepsán protokol o otevírání nabídek (viz příloha). Nabídka byla komisí pro neúplnost vyřazena
Na závěr byla otevřena obálka s nabídkou na 3.etapu – zateplení budovy vodárny. Nabídka byla
posouzena dle zadání, zda byly doloženy veškeré požadované dokumenty. Byl sepsán protokol o
otevírání nabídek (viz příloha).
Návrh usnesení č. 3/9/2015:
1) Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje dodavatele 1. etapy stavby – oprava elektroinstalace
budovy vodárny na pozemku parc.č. KN st. 125 v k.ú. Dunajovice MONTELA s.r.o.,
Kněžskodvorská 535/25, 370 04 České Budějovice, IČ 14503026, s nabídkovou cenou
108.608,00 Kč, bez DPH.
2) Zastupitelstvo obce Dunajovice ruší výběrové řízení na dodavatele 2. etapy stavby – oprava
izolace akumulační nádrže pod budovou vodárny na pozemku parc.č. KN st. 125 v k.ú.
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Dunajovice, z důvodu podání jediné nabídky, která byla neúplná. Nebyly dodány požadované
dokumenty. (Viz Protokol o otevírání nabídek).
3) Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje dodavatele 3.etapy stavby – zateplení budovy
vodárny na pozemku parc.č. KN st. 125 v k.ú. Dunajovice ODAST spol. s r.o., Břilice 207, 379
01 Třeboň, IČ 45022704, s nabídkovou cenou 149.458,- Kč bez DPH.
4) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo se společností
MONTELA s.r.o., Kněžskodvorská 535/25, 370 04 České Budějovice, IČ 14503026 na
1.etapu stavby – oprava elektroinstalace budovy vodárny na pozemku parc.č. KN st. 125 v k.ú.
Dunajovice za nabídkovou cenu 108.608,00 Kč bez DPH
5) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo se společností ODAST
spol. s r.o., Břilice 207, 379 01 Třeboň, IČ 45022704 na 3.etapu stavby – zateplení budovy
vodárny na pozemku parc.č. KN st. 125 v k.ú. Dunajovice za nabídkovou cenu 149.458,- Kč
bez DPH.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 3/9/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

4) Návrh zadání Územní studie na plochu B-3, parcelace plochy B-4,
Majitelů pozemků v zastavitelných plochách B-3 a B-4, na které se zpracovává územní studie a
parcelace plochy, byly zaslány, nebo předány kopie návrhu umístění stavebních parcel.
Obec Dunajovice obdržela „Vyhodnocení projednání návrhu zadání ÚS Dunajovice na plochu B-3,
VP-16. Vyhodnocení je předloženo.
Požadavky na řešení ÚZ zaslaly pouze čtyři dotčené orgány:
- Ministerstvo obrany – ochranné pásmo radiolokačního prostředku RTH Třebotovice a ochranné
pásmo leteckého koridoru
- MěÚ Třeboň, odbor ŽP – zásobování pitnou vodou, oddílná kanalizace, odvádění splaškových
vod na ČOV Dunajovice, řešení likvidace srážkových vod vsakováním na pozemku vzniku,
případně odvodem dešťovou kanalizací do volného recipientu
- Jihočeské muzeum Č. Budějovice – území s možnými archeologickými nálezy
- Agentura ochrany přírody a krajiny, správa CHKO Třeboňsko – rozsáhlé pojednání na 13 stran,
požadují limity na stavby (5 – 7,6 m ve štítě, délka budovy proti šířce 2:1, lépe 3:1 i více
/“stodoly“/, nadezdívka nad stropem žádná, nebo maximálně včetně pozednice 50 cm, římsy
- přesah střechy max. 35 cm + okapní žlab, úroveň přízemí max. 30 cm nad terénem, možnost
asymetrického nasazení střech na objekt, kde z jedné strany bude zápraží s vodorovným
podhledem), respektování plánu péče o CHKO Třeboňsko z roku 2006, respektování krajinného
rázu „v nejcennější lokalitě Dunajovic“ orientované na jih, hlavně pohledy od Třeboně (jsou
vidět pouze bytovky, nová zástavby a 2 velké stromy) a nejcennější pohledy z Dunajovické
hory (nejsou vidět žádná humna, ale nová výstavba a jasan za č.p. 30) a další a další, možná i
nesmyslné, požadavky. Vždyť když postavíme budovu 20 m dlouhou, proti svahu, tak nemohu
docílit pouhých 30 cm výšku přízemí nad terénem, při 50 cm včetně pozednice nadezdívky nad
stropem v budově, která má pouhých 5 m šíři ve štítě, nelze postavit – vybudovat podkrovní
místnost s parametry podle vyhlášky, nemohu zabudovat dveře v podkroví a strop nebude mít
2/3 podlahové plochy bez sklonu (2/3 podlahové plochy by měl být strop v podkroví vodorovný).
Z požadavků CHKO vyplývá, že by si přáli uspořádání staveb na sousedních pozemcích do
tvaru bývalých statků, spojených ohradními zdmi. Tomu to požadavku neodpovídá vyhláška č.
501/2006 Sb., provádějící stavební zákon, kde je minimální vzdálenost od sousedního domu 7
m, od hranice pozemku minimálně 2 m, která uvádí další regulace výstavby. Nejeví se
asymetrické osazení střechy při římse max. 35 cm účelné, když zápraží by mělo být cca 80 cm,
ale zároveň je požadován rozsáhlý půdní prostor. 5ešení by bylo možné s nadezdívkou cca 1 m
nad stropem, protažení krokví a rovný podhled ve výši cca 50 cm nad stropem = zápraží o šíři
cca 70 – 80 cm + okapní žlab. Při tomto řešení by vznikl i dostatečný půdní prostor pro
podkroví.
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Ve vyjádření CHKO Třeboňsko se také uvádí, že lokalita Dunajovic je možnou budoucí
lokalitou zapsanou na seznamu UNESCO, byť o tomto nerozhodlo ani zastupitelstvo obce, ani
se nikdo na to občanů ani zastupitelů neptal. Je to předcházení situace, která ještě nenastala.
Referentka územního plánování ujistila starostu obce, že v územní studii budou pouze regulativy,
které jsou uvedeny v územním plánu (sedlové střechy, sklon střechy, výška budovy, přízemí a
podkroví, atd.), nebudou další regulativy nad rámec územního plánu.
-

Návrh usnesení č. 4/9/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí předložené informace
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 4/9/2015 bylo schváleno.

1 x PROTI

5) Návrh změny územního plánu Dunajovice č. 1
Dne 19.8.2015 obdržela Obec Dunajovice, jako dotčený orgán, z MěÚ Třeboň, odboru územního
plánování a stavebního řádu, sdělení o postupu při pořizování změny územního plánu. Následně dne
21.8.2015 obdržela Obec Dunajovice e-mail od Servis bydlení s.r.o. se žádostí o sdělení dne konání
zastupitelstva a možnosti projednání změny ÚP Dunajovice pro pozemek parc.č. 2246/1 ve vlastnictví
M. Roda.
Starosta obce informoval, že tento bod byl zařazen na jednání dne 27.8.2015 a že žádá o podání
Žádosti o změnu, kterou by mohlo zastupitelstvo obce projednat. Tato žádost byla doručena dne
26.8.2015 do datové schránky obce, poté i osobně H. Soldánovou.
Sdělení o postupu při pořizování změny ÚP Dunajovice a „Žádost o provedení změny územního plánu
parcela p.č. 2246/1, v k.ú. Dunajovice majitel p. Rod Michal“ je předložena a přečtena zastupitelstvu
obce.
Obec v případě souhlasu se změnou, musí podat Žádost o pořízení změny č. 1 Územního plánu
Dunajovice, ve které se určí zastupitel, který bude jmenován k jednání s orgánem územního plánování
– pořizovatelem MěÚ Třeboň, úřadem územního plánování, a kde bude schválen zpracovatel změny
č.1 ÚP Dunajovice. Zde navrhuje Servis bydlení s.r.o., který zastupuje M. Roda na základě plné moci,
jako zpracovatele změny společnost UPLAN s.r.o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav v zastoupení ing.
Vratislavem Smitkou
Servis bydlení s.r.o. nabízí, že náklady na zpracování změny č.1 ÚP Dunajovice budou hrazeny
majitelem pozemku parc.č. 2246/1. Změna č.1 ÚP Dunajovice se bude týkat pouze pozemku
parc.č. 2246/1, tento pozemek se změní tak, že realizace výstavby již nebude podmíněna
pořízením územní studie.
Z diskuze vyplynul návrh usnesení
Návrh usnesení č. 5/9/2015:
1. Zastupitelstvo obce Dunajovice rozhoduje v souladu s § 6, odst. (5), písm. a) a § 44, zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“) o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Dunajovice
(změnou dotčený pozemek p.č. 2246/1 v k.ú. Dunajovice, se změní tak, že realizace výstavby
již nebude podmíněna pořízením územní studie). Náklady spojené se Změnou č. 1 Územního
plánu Dunajovice budou hrazeny majitelem pozemku p.č. 2246/1 v k.ú. Dunajovice.
2. Zastupitelstvo obce Dunajovice na základě § 6, odst. (6), písm. b), stavebního zákona, schvaluje
žádost o pořízení Změny č. 1 územního plánu Dunajovice.
3. Zastupitelstvo obce Dunajovice, schvaluje jako pořizovatele dle § 2, odst. (2), písm. a),
stavebního zákona, Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, k
zajištění projednávání Změny č. 1 Územního plánu Dunajovice na základě § 6, odst. (1), písm.
c), stavebního zákona.
4. Zastupitelstvo obce Dunajovice pověřuje jako určeného zastupitele, který bude spolupracovat
s pořizovatelem územně plánovací dokumentace dle § 47, odst. (1), stavebního zákona, starostu
obce Františka Uhlíře.
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HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 5/9/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

6) Záměr prohlásit Třeboňskou rybniční krajinu za krajinnou památkovou zónu – Dopis
Ministerstva kultury ČR
Dne 19.8.2015 byl starostovi obce Dunajovice doručen dopis od ing. arch. Hany Šnajdrové, vedoucí
oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území, v odboru památkové péče
Ministerstva kultury ČR. Dopis je odpovědí na starostou předané otázky k záměru vyhlášení
památkové zóny Třeboňská rybniční krajina, na veřejném projednávání tohoto záměru v sále Lázní
Aurora dne 18.6.2015.
Dopis předložen, přečten.
V dopise se uvádějí některá omezení na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:
- Lesní hospodaření podle lesního hospodářského plánu či lesních hospodářských osnov, ale při
jejich tvorbě bude památkové péče dotčeným orgánem, který se bude vyjadřovat k pořizovaným
plánům či osnovám
- Kácení na hrázích rybníků bude povolovat odbor památkové péče MěÚ
- Ořezávání větví, úprava remízků, a podobné úpravy dřevin přesahující nad pole a louky,
požadované hospodařícími zemědělci, bude povolovat OÚ
- Dřeviny na veřejných prostranstvích, jejich kácení, úpravy, bude povolovat památková péče (asi
CHKO)
- Nové stavby nesmí vzhledově narušovat současnou zástavbu
- Veškeré stavební práce na opravách i nové výstavbě podléhají a mohou být realizované pouze
na základě schválení památkové péče MěÚ Třeboň,
- Využití pozemků musí být v souladu s jejich historickým charakterem a kapacitami a
technickými možnostmi
- Tradiční způsob hospodaření v rybnících bude orgány světového dědictví vítán z hlediska
zachování tradice
- KM nezamýšlí stanovovat limity výpustních zařízení, nicméně veškerá činnost s tímto spojená
musí respektovat ustanovení § 14 památkového zákona, stanovené podmínky ochrany a
zachování výjimečné hodnoty
- Dopady do zemědělství a myslivosti se nepředpokládají
- Podle památkového zákona může obec, nebo kraj poskytnout vlastníku kulturní památky dotaci.
Může poskytnout!!!!

Návrh usnesení č. 6/9/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí dopis Ministerstva kultury ČR, č.j.:MK 45372/2015
OPP
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 6/9/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

7) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti – věcného břemene vedení vodovodní přípojky
v pozemku parc.č. KN 2614/2
Dne 13.8.2015 požádal O. Smrž, nový majitel pozemku parc.č. KN 2204/2 v k.ú. Dunajovice o zřízení
vodovodní přípojky, kanalizační přípojky pro nový rodinný dům, který hodlá postavit na tomto
pozemku. Dle Územně plánovací informace je toto zastavitelný pozemek.
Po pozemku parc.č. KN 2204/2 jsou vedeny splaškový a dešťový sběrač kanalizace Dunajovice, lze se
připojit v šachtách Š5 A Š6-S na pozemku parc.č. KN 2204/2, vodovodní řad vede v pozemku parc.č.
KN 2614/2 na protilehlé straně od pozemku parc.č. KN 2204/2. Na základě zastupitelstvem obce
schválené smlouvě o budoucí smlouvě na zřízení služebnosti inženýrské sítě – věcného břemene
uložení vedení vodovodní přípojky, lze vybudovat pro novou stavbu RD vodovodní přípojku.
Starosta obce předkládá zastupitelstvu obce Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti .
věcného břemene podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kde je Obec Dunajovice, vlastník
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pozemku parc.č. KN 2614/2, ostatní plocha – ostatní komunikace, jako povinný, majitel pozemku
parc.č. KN 2204/2 jako oprávněný. Smlouva se týká pouze práva zřízení vodovodní přípojky. Smlouva
přečtena, předložena. Smlouvou se obě strany dále zavazují, že po výstavbě a geodetickém zaměření
vodovodní přípojky bude sepsána úplatná smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě na dobu
neurčitou, za jednorázový poplatek 500,- Kč.
S majitelem pozemku parc.č. 2204/2 bude sepsána smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
vedení splaškové a dešťové kanalizace (stavba oddílné kanalizace) na dobu neurčitou, za jednorázový
poplatek 500,- Kč
Návrh usnesení č. 7/9/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje znění Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti .
věcného břemene podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kde je Obec Dunajovice, vlastník
pozemku parc.č. KN 2614/2, ostatní plocha – ostatní komunikace, jako povinný, majitel pozemku
parc.č. KN 2204/2 jako oprávněný. Smlouva se týká pouze práva zřízení vodovodní přípojky. Dále
smlouva zavazuje účastníky k sepsání úplatné smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na dobu
neurčitou, za jednorázový poplatek 500,- Kč, po vybudování a geodetickém zaměření vedení přípojky.
Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene nechá vypracovat oprávněný, platbu
správního poplatku za vklad do katastru nemovitostí uhradí oprávněný.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 7/9/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

8) Studie na opravu školy
Starosta obce předkládá návrh na projednání studie na opravu školy se zpracovateli studie na příštím
či zvláštním zasedání zastupitelstva obce. Budova školy je v havarijním stavu, zvláště střecha školy.
Oprava střechy je nemyslitelná bez záměru, k čemu bude budova v budoucnu sloužit.
.
Návrh usnesení č. 8/9/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice se sejde na poradě v budově bývalé školy se zpracovateli studie.
Z porady vyplyne další postup
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 8/9/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

9) Pasport komunikací, pasport svislého dopravního značení
Starosta obce předkládá ke schválení aktualizaci Pasportu místních komunikací obce Dunajovice.
Aktualizace by měla být vydána veřejnou vyhláškou.
Návrh usnesení č. 9/9/2015:
- Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje aktualizaci Pasportu místních komunikací obce
Dunajovice.
- Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje Veřejnou vyhlášku č.1/2015 Obce Dunajovice o
zařazení pozemní komunikace v k.ú. Dunajovice do kategorie místních komunikací, ze dne
27.8.2015.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 9/9/2015 bylo schváleno.
10) Zápis Geometrického plánu stavby ČOV do katastru nemovitostí
Obec Dunajovice realizovala v roce 2013 stavbu „Kanalizace a ČOV Dunajovice“. Od ledna 2014
byla tato stavba ve zkušebním provozu, dne 17.12.2014 byl vydán kolaudační souhlas – souhlas
s užíváním stavby vodního díla „Kanalizace a ČOV Dunajovice“. Stavba byla realizována na
pozemcích Obce Dunajovice. Geometrický plán č. 271 – 98/2013, ze dne 13.8.2014, vypracovaný
GEONET, s.r.o., Vrbenská 17, 370 01 České Budějovice, rozděluje a slučuje pozemky na kterých byla
stavba realizována, pozemky uvnitř oplocení ČOV na:
- Biologická nádrž – vodní plocha, vodní nádrž umělá, nově pozemek parc.č. 1590
- Stavba ČOV (lapák písku, štěrbinová nádrž, propojovací potrubí, veřejné osvětlení ČOV,
komunikace,) - ostatní plocha, jiná plocha nově pozemek parc.č. 1596/1
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Provozní objekt – zastavěná plocha a nádvoří, nově pozemek parc.č. St. 165
Odpadní stoka, výusť z biologické nádrže, vně oplocení za ČOV – vodní plocha, vodní koryto
umělé, nově parc.č. 1591
Na základě kolaudačního souhlasu a sdělení vodoprávního úřadu lze zapsat změny (sloučená a dělení)
pozemků zastavěných stavbou ČOV do katastru nemovitostí.
-

Návrh usnesení č. 10/9/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje zápis Geometrického plánu č. 271 – 98/2013, ze dne
13.8.2014, vypracovaného společností GEONET, s.r.o., Vrbenská 17, 370 01 České Budějovice,
geometrického plánu stavby „Kanalizace a ČOV Dunajovice“, který dělí a sceluje pozemky Obce
Dunajovice zapsané na LV 10001 pro k.ú. Dunajovice.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 10/9/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

11) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Stavy účtů obce
Sparkasse
615.825,11 Kč ke dni 25. 08. 2015
ČMZRB
40.661,68 Kč ke dni 31. 07. 2015
ČNB
598.576,82 Kč ke dni 21. 08. 2015
Pokladna
13.372,00 Kč ke dni 27. 08. 2015
Celkem
1.268.435,61 Kč
12) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22:50 hod.
Zapsal :

ing. Petr Pumpr

___________________________

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Marek

___________________________

Miroslav Čada

___________________________

František Uhlíř

___________________________

Starosta obce

V Dunajovicích dne: 27. 8. 2015
Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 3. 9. 2015
Elektronicky zveřejněno dne:
3. 9. 2015
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