Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 7. 4. 2015
od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 4/2015
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
Hosté:
1)Zahájení zasedání.
Zasedání zahájeno v 19:10 hod. starostou obce F. Uhlířem (dále jako „předsedající“). Předsedající
schůze konstatoval, že zasedaní bylo řádně svoláno dne 31. března 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 31. března 2015 do ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a to od 31. března 2015 do 8. dubna 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:
Františka Uhlíře
Předsedající navrhl ověřovateli zápisu:
Miroslava Čadu a Romana Melmera
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/4/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Františka Uhlíře, ověřovateli zápisu Miroslava
Čadu a Romana Melmera
HLASOVÁNO
x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 x PROTI
Usnesení č. 1/4/2015 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Výběrové řízení na dodavatele stavby Kanalizace a vodovod Dunajovice – 2.etapa Kanalizační
sběrač A
4) Výběr dodavatele na dokončení opravy stropu kaple Zvěstování Panny Marie v obci
5) Odstranění topolu na návsi
6) Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., jeho změna o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev za
dne 16.3.2015
7) Rozpočtové opatření č. 3/2015, 4/2015
8) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
9) Závěr
Návrh usnesení č. 2/4/2015:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO

6 x PRO

0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
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0 x PROTI

Usnesení č. 2/4/2015 bylo schváleno.
3) Výběrové řízení na dodavatele stavby Kanalizace a vodovod Dunajovice – 2.etapa Kanalizační
sběrač A
Posouzení kvalifikace uchazečů, kontrola všech dokumentů, které byly požadovány od uchazečů v
zadávací dokumentaci proběhlo v pátek 27.3.2015 od 18:00 hodin. V tuto dobu se sešla výběrová
komise zadavatele, Obce Dunajovice, k posouzení všech nabídek.
Komisí byl sepsán Protokol o posouzení nabídek, který je předložen zastupitelstvu obce.
Vzhledem k nabídkovým cenám uchazečů a vzhledem ke schválené položce v rozpočtu obce na
výstavbu Kanalizačního řadu A, předsedající navrhuje vyhlásit vítěze výběrového řízení dle kritérií
zveřejněných v zadávací dokumentaci.
Návrh usnesení č. 3/4/2015:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele stavby „Kanalizace a vodovod Dunajovice – 2.etapa
Kanalizační sběrač A” společnost ZVŠ Stavitelství Třeboň s.r.o., Sádecká 248/II, 379 01 Třeboň, IČ
63887398.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo se společností ZVŠ Stavitelství
Třeboň s.r.o., Sádecká 248/II, 379 01 Třeboň, IČ 63887398 za nabídkovou cenu 799.938,00 Kč bez
DPH. Stavba bude fakturována v režimu přenesené daňové povinnosti.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 3/4/2015b bylo schváleno.

0 x PROTI

4) Výběr dodavatele na dokončení opravy stropu kaple Zvěstování Panny Marie v obci
Posouzení kvalifikace uchazečů, kontrola všech dokumentů, které byly požadovány od uchazečů v
zadávací dokumentaci proběhlo, v pátek 27.3.2015 od 19:00 hodin. V tuto dobu se sešla výběrová
komise zadavatele, Obce Dunajovice, k posouzení všech nabídek.
Byly posuzovány nabídky těchto uchazečů:
- ODAST spol. s r.o., Břilice 207, 379 01 Třeboň, IČ 45022704,
- Miroslav Kršek – Ekopanely CB, Úsilné 119, 370 10 České Budějovice, IČ 10271201,
Komisí byl sepsán Protokol o posouzení nabídek, který je předložen zastupitelstvu obce.
Zastupitelstvo obce bylo informováno o splnění podmínek zadávací dokumentace M. Krškem –
Ekopanely CB.
Návrh usnesení č. 4/4/2015:
Konečný výběr dodavatele stavby „Dokončení úprav stropu kaple ZPM v obci Dunajovice” bude
odsouhlasen na následujícím zasedání zastupitelstva obce, po informaci o získání dotace na
„Kanalizační sběrač A”
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 4/4/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

5) Odstranění topolu na návsi
Obec podala žádost o zdravotní posudek stromu – topolu rostoucího na pozemku parc.č. 2326/1
Agentuře ochrany přírody a krajiny, středisku Č. Budějovice. Ořez stromu byl konzultován s J.
Adamem, možným vykonavatelem prořezu. Domluvena konzultace na místě, při návštěvě ing. P.
Kunce při vyhotovení posudku.
Návrh usnesení č. 5/4/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí předložené informace
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 5/4/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

6) Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., jeho změna o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev za
dne 16.3.2015
Starosta obce předkládá zastupitelstvu obce novelu nařízení vlády č. 37/2003 Sb., která mění
odměňování členů zastupitelstev obcí. U funkce uvolněného starosty se pevné složka odměny 27.425,Kč zvedá o 3,5 % na částku 28.385,- Kč, příplatek podle počtu obyvatel se zvyšuje z 1.304,- Kč o 3,5
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% na 1350,- Kč za každých i započatých 100 obyvatel obce. To je celkem plat uvolněného starosty se
zvyšuje na 32.435,- Kč HRUBÉHO. Pro neuvolněného starostu obce činí jeho horní hranice odměny
0,6 násobek odměny uvolněného starosty, tedy maximálně 19.461,- Kč
Dle novely nařízení vlády č. 37/2003 Sb., činí horní hranice odměny neuvolněného místostarosty
7.772,- Kč + 1.350,- Kč příplatek za každých 100 obyvatel, horní hranice neuvolněného člena
zastupitelstva obce činí 290,- Kč + příplatek za každých 100 obyvatel ve výši 186,- Kč.
Zastupitelstvo má možnost změnit odměny zastupitelů od 1.1.2015 tím, že bude podán:
- Návrh na změnu z uvolněného starosty na neuvolněného starostu
- Návrh na změnu odměny pro místostarostu
- Návrh na změnu odměny členů zastupitelstva
Žádný z těchto návrhů nebyl podán. Z tohoto důvodu se zvyšuje uvolněnému starostovi odměna dle
nařízení vlády č. 37/2003 v platném znění. Zastupitelům a místostarostovi obce zůstávají odměny ve
stejné výši.
Návrh usnesení č. 6/4/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí informaci o změně odměny uvolněného starosty obce.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 6/4/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

7) Rozpočtové opatření č. 3/2015, 4/2015
Starosta obce a účetní obce předkládají rozpočtové opatření č. 3/2015, kde se zvyšuje financování výdaje o 13.472,- Kč. Viz příloha.
Starosta obce a účetní obce předkládají rozpočtové opatření č. 4/2015, kde se zvyšuje financování výdaje o 5.593,- Kč. Viz příloha.
Návrh usnesení č. 7/4/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2015 ze dne 9.3.2015.
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2015 ze dne 7.4.2015.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 7/4/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

8) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Stavy účtů obce
Sparkasse
ČMZRB
ČNB
Pokladna
Celkem

377.795,30 Kč ke dni 02. 04. 2015
37.681,14 Kč ke dni 31. 03. 2015
650.396,48 Kč ke dni 07. 04. 2015
81.603,00 Kč ke dni 07. 04. 2015
1.147.475,92 Kč

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

František Uhlíř

___________________________

Ověřovatelé zápisu:

Miroslav Čada

___________________________

Roman Melmer

___________________________

František Uhlíř

___________________________

Starosta obce

V Dunajovicích dne: 7. 4. 2015
Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 17. 4. 2015
Elektronicky zveřejněno dne:
17. 4. 2015
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