Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 2. 7. 2015
od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 7/2015
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
F. Uhlíř
Ing. P. Pumpr
J. Marek
P. Holický
A. Urbánek
Omluveni:
M. Čada
R. Melmer
Hosté:
1)Zahájení zasedání.
Zasedání zahájeno v 19:45 hod. starostou obce F. Uhlířem (dále jako „předsedající“). Předsedající
schůze konstatoval, že zasedaní bylo řádně svoláno dne 25. června 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 25. června 2015 do ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a to od 25. června 2015 do 3. července 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:
Petra Holického
Předsedající navrhl ověřovateli zápisu:
Ing. Petra Pumpra a Jaroslava Marka
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/7/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Petra Holického, ověřovateli zápisu Ing. Petra
Pumpra a Jaroslava Marka
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 1/7/2015 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Územní studie na plochu B-2, žádost o umožnění výstavby na pozemku parc.č. 2246/1 Servis
bydlení s.r.o., Lišov
4) Místní šetření k prošetření podnětu ve věci stavby kanalizace na pozemku parc.č. 2614/4 v k.ú.
Dunajovice dne 25.6.2015, Sdělení k žádosti obce o doplnění informací uvedených ve sdělení
k podnětu
5) Prodej pozemku parc.č. 2605/41 v k.ú. Dunajovice
6) Oprava budovy vodárny ohlášení stavby
7) Cena stočného pro rok 2015
8) Smlouvy o dodávce pitné vody, o odvádění odpadních vod
9) Veřejnoprávní smlouva mezi Obcí Dunajovice a Městem Lišov na projekt a opravu místní
komunikace Dunajovice - Slověnice
10) Zahájení stavby Kanalizace a vodovod Dunajovice – 2.etapa Kanalizační sběrač A
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11) Veřejné projednání záměru prohlásit Třeboňskou rybniční krajinu za krajinnou památkovou
zónu – UNESCO
12) Závěrečné vyhodnocení akce „Kanalizace a ČOV Dunajovice“
13) Dohoda o příspěvku na úhradu výdajů provozu mateřských škol a školských zařízení
14) Úprava lomu na Dunajovické hoře
15) Rozpočtové opatření
16) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
17) Závěr
Návrh usnesení č. 2/7/2015:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/7/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Územní studie na plochu B-2, žádost o umožnění výstavby na pozemku parc.č. 2246/1 Servis
bydlení s.r.o., Lišov
Dne 1.7.2015 byl starosta obce telefonicky požádán Zdislavem Šuléřem, jednatelem společnosti
Servis bydlení s.r.o., Lišov, zastupujícím majitele pozemku parc.č. 2246/1 v k.ú. Dunajovice, o
vysvětlení proč se nedá na výše uvedeném pozemku postavit rodinný dům, když je na pozemek
přivedena vody, elektřina, je vybudován sjezd z MK a zároveň je pozemek veden v Územním plánu
obce Dunajovice jako zastavitelný. Zároveň je na sousedním pozemku postaven a zkolaudován rodinný
dům. Údajně by si ráda mladá rodina na tomto pozemku postavila rodinný dům.
Starostou obce bylo sděleno, že vše závisí na vypracování územní studie pro plochu B-2, kterou
podmiňuje územní plán. Vypracování této územní studie nebylo dosud zastupitelstvem schváleno. Dále
starosta obce sdělil, že přidá tento bod do jednání zastupitelstva obce na den 2.7.2015.
Je nutné podotknout, že zadání vypracování územní studie je plně v kompetenci zastupitelstva obce,
toto jediné může svým hlasováním schválit její vypracování. Dále je nutno říci, že je nutné vybrat
zpracovatele územní studie a požádat MěÚ Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu
(stavební úřad), jako pořizovatele územní studie, o vypracování zadání pro územní studii, které bude
předáno zpracovateli. Náklady na vypracování územní studie nese Obec Dunajovice. Územní studie by
měla řešit nejen parcelaci území, ale i dopravní obslužnost, kanalizaci, vodovod, veřejné osvětlení,
přípojky elektřiny, případně další sítě. Dále je nutno říci, že do 10 let od nabytí právní moci ÚP
Dunajovice, je nutné vypracovat územní studie na všechny zastavitelné plochy, pro které to vyžaduje
ÚP.
Z. Šuléř v telefonickém rozhovoru navrhl, že část pozemku parc.č. 2246/1 by byli ochotni vyčlenit pro
vznik přístupové komunikace pro další zástavbu jižním směrem nad pozemkem parc.č. 2246/1,
případně se podílet na nákladech na vypracování územní studie. Obci Dunajovice byl zaslán e-mail,
který byl předložen, přečten.
Zájemce o koupi pozemku parc.č. 2246/1, i Z. Šuléř a paní Soldánová, zaměstnanci realitní
společnosti Servis bydlení s.r.o. Lišov se zúčastnili jednání zastupitelstva. Zástupcům majitele
pozemku parc.č. 2246/1 byl dán prostor pro vysvětlení svých představ, byli ujištěni jak starostou obce,
tak místostarostou obce, že ze strany obce je ochota dát souhlas pro výstavbu na pozemku parc.č.
2246/1. Jediný problém spočívá ve výši finančních prostředků obce, byla sice vybudována splašková
kanalizace až na pozemek parc.č. 2614/4, není zde prodloužen vodovodní řad na plochu B-2 (byť
pozemek parc.č. 2246/1 má přípojku vody i přípojku splaškové kanalizace), pozemek parc.č. 2614/4
nelze, pro svou nedostatečnou šíři, použít jako přístupovou komunikaci pro pozemky na ploše B-2,
tento pozemek je nutné rozšířit, přidat z pozemků parc.č. 2342/1 a 2341 a dále je nutné navrhnout další
vedení komunikace po soukromých pozemcích jižním směrem ke všem budoucím parcelám. Výstavba
na pozemku závisí na územní studii pro celou plochu B-2, byť pozemek parc.č. 2246/1 je poslední,
koncovou parcelou. Zástupci majitele pozemku parc.č. 2246/1 byli ujištěni, že bude-li možná výjimka
ze stavebního zákona a na základě této výjimky bude možné stavět na pozemku parc.č. 2246/1, nebude
tomuto obec bránit. Tuto výjimku nemůže udělit Obec Dunajovice, nemá k tomu kompetence.
Návrh usnesení č. 3/7/2015:
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Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje předběžný souhlas Obce Dunajovice s výstavbou na
pozemku parc.č. 2246/1, v případě že bude udělena odborem územního plánování a stavebního řádu
MěÚ Třeboň výjimka z územní studie.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 3/7/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

4) Místní šetření k prošetření podnětu ve věci stavby kanalizace na pozemku parc.č. 2614/4 v k.ú.
Dunajovice dne 25.6.2015, Sdělení k žádosti obce o doplnění informací uvedených ve sdělení
k podnětu
Dne 25. 6. 2015 proběhlo místní šetření k prošetření podnětu ve věci stavby splaškové kanalizace na
pozemku parc.č. 2614/4 svolané Městským úřadem Třeboň, odborem životního prostředí, jako
vodoprávním úřadem. Podnět podal majitel domu č.p. 99. Místního šetření se zúčastnil vedoucí odboru
ŽP MěÚ Třeboň, ing. Jaroslav Fliegel, ing. Renáta Kněžínková, referent odboru ŽP MěÚ Třeboň, která
jednání vedla, František Uhlíř, starosta obce, Mgr. Jan Zelenka, právní zástupce Obce Dunajovice, ing.
Lukáš Kvídera, jako TDI stavby kanalizace, Jiří Padrta a Jana Padrtová. Na místním šetření byl sepsán
„Záznam z místního šetření”, který podepsali kromě ing. L. Kvídery a Jany Padrtové všichni
zúčastnění. „Záznam z místního šetření” předložen, přečten.
Dne 30.6.2015 bylo do datové schránky Obce Dunajovice doručeno „Sdělení k podnětu ve věci stavby
kanalizace na pozemku parc.č. 2614/4 v k.ú. Dunajovice”, ve kterém vodoprávní úřad po přezkoumání
dostupných spisových materiálů k předmětné stavbě a po provedeném místním šetření „neshledal
důvody pro zahájení správního řízení ve věci odstranění stavby kanalizace na pozemku parc.č. 2614/4
v k.ú. Dunajovice”. Dále vodoprávní úřad ve sdělení uvádí, že ze zjištěných skutečností konstatuje, že
stavba kanalizace na pozemku parc.č. 2614/4 v k.ú. Dunajovice byla realizována v rámci stavby
„Oddílná kanalizace a prodloužení vodovodního řadu – Dunajovice”, jejímž investorem byla Obec
Dunajovice. Tato stavba byla podle dokladů uložených ve spisové dokumentaci realizována v souladu
se schválenou projektovou dokumentací a v souladu s vydaným stavebním povolením a byla řádně
uvedena do užívání.
Ve sdělení se vodoprávní úřad také vyjadřuje k návrhům a vyjádřením uvedeným v „Záznamu z
místního šetření”, které byly na místě zaznamenány.
„Sdělení k podnětu ve věci stavby kanalizace na pozemku parc.č. 2614/4 v k.ú. Dunajovice” č.j.:ŽP
1848/2015 – 112 Kn, ze dne 26. 06. 2015 bylo předloženo, přečteno, ,je součástí zápisu ze zasedání
zastupitelstva.
Dne 25. 6. 2015 bylo Obci Dunajovice doručeno do datové schránky „Sdělení“ MěÚ Třeboň, odboru
územního plánování a stavebního řádu (stavebního úřadu) č.j.: METR 2855/2015RoMi ze dne
25.6.2015, k „Žádosti o vysvětlení a doplnění informací uvedených ve sdělení k podnětu č.j.
METR1791/2015RoMi ze dne 7.4.2015“, zaslané Obcí Dunajovice stavebnímu úřadu.
Ve „sdělení“ se uvádí, že dle názoru stavebního úřadu není možno nyní označovat spisy vydané
Obecním úřadem Dunajovice či Policií ČR na „platné“ a „neplatné“. Jedná se o rozhodnutí silničního
správního úřadu Dunajovice z roku 2005 a rozhodnutí silničního správního úřadu Dunajovice z roku
2006, přičemž každé bylo vydané pro jiné územní rozhodnutí. Ve sdělení je dále uvedeno, že sjezd
k domu č.p. 99 je zcela v kompetenci silničního správního úřadu, tedy Obce Dunajovice.
Je nutné znovu připomenout, že pozemek parc.č. 2614/4 je ve vlastnictví Obce Dunajovice, není
veden v platném Pasportu místních komunikací obce Dunajovice ani jako místní komunikace
nejnižší třídy, je to stále orná půda, část pozemku parc.č. 2614/4 byl až do zahájení výstavby RD
č.p. 99 užíván jako orná půda (byl zorán), menší část pozemku byla užívána jako přístup na
přilehlé zemědělské pozemky, je to pozemek který sloužil a měl by prozatím sloužit jako sjezd na
přilehlé zemědělské pozemky. Pozemek parc.č. 2614/4 nemá parametry komunikace.
Dále je ve „sdělení“ uvedeno, že sjezdy nepodléhají kolaudaci, byť na sjezd z MK parc.č. 2245/2 na
pozemek stavebníka parc.č. 2245/1 bylo vydáno územní rozhodnutí v 02/2007, na toto územní
rozhodnutí navazovalo stavební povolení, a při kolaudaci rodinného domu sjezd řešen nebyl,
nepodléhal kolaudaci.
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Dále je ve „sdělení“ uvedeno, že Obcí Dunajovice vydané „Vyjádření Obce Dunajovice ke změně
druhu využití pozemku parc.č. 2614/4 v k.ú. a obci Dunajovice“ č.j.: 089/2012/FUh, které bylo vydáno
na žádost ing. Mikyškové, a bylo také zasláno stavebníkovi, nebylo nutné dokládat ke kolaudaci domu
č.p.99.
Ve „sdělení“ č.j.: METR 2855/2015RoMi ze dne 25.6.2015, jsou dále zmiňovány stavby na pozemku
parc.č. 1543 (odstranění stavby oplocení), dále na pozemku parc.č. 1656/1 (nádrž na dešťovou vodu) a
zadání územní studie na plochu B-3. Tyto stavby se netýkají pozemku parc.č. 2614/4.
Sdělení stavebního úřadu č.j.: METR 2855/2015RoMi ze dne 25.6.2015 předloženo, přečteno.
Návrh usnesení č. 4/7/2015:
- Zastupitelstvo obce Dunajovice se seznámilo se „Sdělením k podnětu ve věci stavby kanalizace na
pozemku parc.č. 2614/4 v k.ú. Dunajovice” č.j.:ŽP 1848/2015 – 112 Kn, ze dne 26. 06. 2015 a se
„Záznamem z místního šetření” ze dne 25. 6. 2015
- Zastupitelstvo obce se seznámilo se Sdělením stavebního úřadu č.j.: METR 2855/2015RoMi ze dne
25.6.2015
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 4/7/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

5) Prodej pozemku parc.č. 2605/41 v k.ú. Dunajovice
Obec Dunajovice po nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje k odvolání ve
věci dělení pozemku parc.č. 2605/4 dne 23. 6. 2015 podepsala kupní smlouvu na nemovitost, pozemek
parc.č. 2605/41. Dne 24. 6. 2015 byla kupní smlouva podána Katastrálnímu pracovišti J. Hradec
k registraci, dne 25.6.2015 byla zaslána Obci Dunajovice „Informace o vyznačení plomby“ na pozemek
parc.č. 2605/4.
Návrh usnesení č. 5/7/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí podpis kupní smlouvy na nově oddělený pozemek
parc.č. 2605/41.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 5/7/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

6) Oprava budovy vodárny ohlášení stavby
Obec Dunajovice podala MěÚ Třeboň, odboru životního prostředí, jako vodoprávnímu úřadu,
Ohlášení stavby – oprava budovy vodárny na pozemku parc.č. st. 125 v k.ú. Dunajovice. Dne 1.7.2015,
po výzvě vodoprávního úřadu, uhradila správní poplatek ve výši 500,- Kč. Ohlášení stavby je dle
sdělení vodoprávního úřadu připravené, po připsání SP na účet Města Třeboně bude vydán souhlas
s opravou.
Souhlas s ohlášením stavby je nutný pro vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby – opravy
budovy vodárny.
Návrh usnesení č. 6/7/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí předložené informace
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 6/7/2015 bylo schváleno.
7) Cena stočného pro rok 2015
Dle sdělení odboru provozování SFŽP, poskytovatele dotace na stavbu „Kanalizace a ČOV
Dunajovice“, je nutné nastavit cenu stočného dle finanční analýzy vypracované k žádosti o dotaci, tedy
počáteční cenu dle roku 2015, ne podle počátku finanční analýzy, roku 2012. Tuto cenu lze snížit na
90%, je nutné ji ale navýšit o inflaci. Vzhledem k počátku úhrady stočného v roce 2015, nebude pro
letošní rok nastavena inflace, toto se týká až roku 2016.
Ve finanční analýze je nastavena pro rok 2015 cena stočného i cena za odvádění srážkových vod od
podnikatelů pro rok 2015 ve výši 24,29 Kč / m3 + 15% DPH. Z kalkulace pro výpočet stočného
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vyplývá cena 20,19 Kč + DPH. Cena stočného tedy musí být nastavena na minimální částku 21,87 Kč /
m3 + 15% DPH, 90% z částky 24,29 Kč / m3. Toto jsou podmínky přidělení dotace.
Návrh usnesení č. 7/7/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje pro rok 2015 cenu stočného ve výši 21,87 Kč za m3
odváděných odpadních vod. Stočné bude účtováno od nabytí právní moci veřejné vyhlášky na stočné.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 7/7/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

8) Smlouvy o dodávce pitné vody, o odvádění odpadních vod
Advokátní kancelář JUDr. Rudolf Hrubý vypracovala a předala obci smlouvy o dodávce pitné vody a
o odvádění odpadních vod. Smlouvy o dodávce pitné vody musely být přepracovány z důvodu
účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smlouvy o odvádění odpadních vod jsou nové,
dosud nebylo stočné účtováno.
Smlouvy jsou vypracovány ve 3 variantách
- Smlouva o dodávce pitné vody pro odběratele, kteří nemají, nebo nebudou mít nikdy přípojku
kanalizace (např. č.p. 102)
- Smlouva o odvádění odpadních vod pro odběratele, kteří nemají přípojku z Vodovodu
Dunajovice, ale jsou připojeni na Kanalizaci Dunajovice
- Smlouva o dodávce pitné vody a o odvádění odpadních vod, pro odběratele, kteří jsou napojeni
jak na Vodovod Dunajovice a zároveň na Kanalizaci Dunajovice
Starosta obce předkládá zastupitelstvu obce smlouvy ke schválení
Návrh usnesení č. 8/7/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje znění smluv o dodávce pitné vody a o odvádění odpadních
vod
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 8/7/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

9) Veřejnoprávní smlouva mezi Obcí Dunajovice a Městem Lišov na projekt a opravu místní
komunikace Dunajovice - Slověnice
Dne 22.6.2015 byla starostovi obce doručena „Veřejnoprávní smlouva“ mezi Obci Dunajovice a
Městem Lišov na opravu místní komunikace Dunajovice – Slověnice. Zastupitelstvo obce bylo již
informováno o této možnosti. Smlouvu vypracovala advokátní kancelář JUDr. Rudolf Hrubý, Lišov.
Smlouva předložena.
Smlouva byla schválena již 15.4.2015 Radou města Lišov, bohužel nebyla doručena ke schválení
Zastupitelstvu obce Dunajovice. Z těchto důvodů je předkládána až nyní.
Město Lišov vypsalo veřejnou zakázku malého rozsahu na výběr projektanta na zpracování projektů
na 8 úseků místních komunikací v katastrech Města Lišov a obcí spadajících pod Město Lišov. Mezi
těmito úseky je též místní komunikace Dunajovice – Slověnice. Dne 30.6.2015 v 8:00 byla pro
uchazeče projektanty vyhlášena a uspořádána prohlídka úseků navržených na opravy, starosta obce se
zúčastnil na úseku MK v k.ú. Dunajovice, předložil své návrhy, upřesnil vedení sítí, upozornil na
studnu, odvod povrchové vody.
Město Lišov žádá, v případě že bude schválena veřejnoprávní smlouva, aby Obec Dunajovice dodala
do výběrové komise minimálně 1 člena.
Veřejnoprávní smlouva nabízí snížení nákladů na projekt, posléze i na opravu MK, v případě, že bude
realizována oprava celé MK jako celek. Náklady by se hradily poměrnou částí opravované komunikace
dle plochy komunikace v katastrálních územích. Veřejnoprávní smlouva nabízí další 2 varianty, že
každá obec si opraví svou část, nabízí i součinnost při získání možné dotace na opravu.
Návrh usnesení č. 9/7/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi Obci Dunajovice a Městem
Lišov na opravu místní komunikace Dunajovice – Slověnice.
HLASOVÁNO
0 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 9/7/2015 nebylo schváleno.
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5 x PROTI

10) Zahájení stavby Kanalizace a vodovod Dunajovice – 2.etapa Kanalizační sběrač A
Dne 26.6.2015 byla zahájena stavba „Kanalizace a vodovod Dunajovice – 2.etapa Kanalizační sběrač
A“ sondami. Dne 29.6.2015 byla zahájena vlastní stavba, do 2.7.2015 je cca ½ potrubí včetně šachet
uložena do výkopů a zahrnuta.
Návrh usnesení č. 10/7/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí předložené informace.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 10/7/2015 bylo schváleno.
11) 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. Zúčastnili se
za obec Dunajovice starosta obce F. Uhlíř a zastupitel M. Čada.
Starosta obce předal zástupci Národního památkového ústavu několik otázek v písemné formě,
požádal o písemnou odpověď. Tato do dnešního dne nebyla doručena.
Mělo by proběhnout ještě jednání mezi Městem Třeboní na jedné straně a podnikateli, obcemi a
občanskými iniciativami v navrhované zóně, na straně druhé.
Návrh usnesení č. 11/7/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí předložené informace.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 11/7/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

12) Závěrečné vyhodnocení akce „Kanalizace a ČOV Dunajovice“
Do 27. 7. 2015 musí Obec Dunajovice dodat dokumenty k závěrečnému vyhodnocení akce
„Kanalizace a ČOV Dunajovice“. Tyto dokumenty se musí doručit SFŽP.
Dokumenty jsou připraveny, budou předány Petru Heidingerovi, který za obec vypracovává veškeré
záležitosti ohledně poskytnuté dotace na stavbu „Kanalizace a ČOV Dunajovice“ v programu
BENEFIL, určenému pro monitoring dotací z OPŽP a SFŽP.
Návrh usnesení č. 12/7/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí předložené informace
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 12/7/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

13) Dohoda o příspěvku na úhradu výdajů provozu mateřských škol a školských zařízení
Dne 25.6.2015 byla doručena Obci Dunajovice podepsaná DOHODA o příspěvku na úhradu
neinvestičních výdajů provozu mateřských škol a školských zařízení mezi Městem Třeboň a Obcí
Dunajovice. Dohoda byla schválena Radou města Třeboně dne 17.6.2015.
Návrh usnesení č. 13/7/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí předložené informace
HLASOVÁNO
5 x PRO
x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 13/7/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

14) Úprava lomu na Dunajovické hoře
Obci Dunajovice byl nabídnut sponzorský dar. Finanční prostředky by měly být použity na úpravu
lomu na Dunajovické hoře.
Návrh usnesení č. 14/7/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí předložené informace a pověřuje starostu obce
k dalšímu jednání.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 14/7/2015 bylo schváleno.
6

0 x PROTI

15) Rozpočtové opatření č. 5/2015, č. 6/2015
Starosta obce a účetní obce předkládají rozpočtové opatření č. 5 ze dne 6.5.2015, kde :
Navýšení příjmů
+ 2.400,- Kč
Navýšení výdajů
-136.879,- Kč
Snížení výdajů
0,- Kč
Financování změna
- 134.479,- Kč
Starosta obce a účetní obce předkládají rozpočtové opatření č. 6 ze dne 9.6.2015, kde :
Navýšení příjmů
+ 82.000,- Kč
Navýšení výdajů
- 58.332,- Kč
Snížení výdajů
+ 14.151,- Kč
Financování změna
+ 37.819,- Kč
Návrh usnesení č. 15/7/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5 ze dne 6.5.2015.
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6 ze dne 9.6.2015.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 15/7/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

16) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Stavy účtů obce
Sparkasse
134.198,72 Kč ke dni 30. 06. 2015
ČMZRB
61.350,21 Kč ke dni 30. 06. 2015
ČNB
879.473,92 Kč ke dni 30. 06. 2015
Pokladna
8.145,00 Kč ke dni 02. 07. 2015
Celkem
1.063.121,59 Kč
Čerpání úvěru
-2.000.000,00 Kč ke dni 11. 11. 2013
Splátka jistiny
226.809,00 Kč ke dni 30. 06. 2015
17) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 23:20 hod.
Zapsal :

Petr Holický

___________________________

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Marek

___________________________

Ing. Petr Pumpr

___________________________

František Uhlíř

___________________________

Starosta obce

V Dunajovicích dne: 2. 7. 2015
Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 13. 7. 2015
Elektronicky zveřejněno dne:
13. 7. 2015
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