Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 29. 10. 2015
od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 11/2015
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
F. Uhlíř
P. Holický
M. Čada
R. Melmer
J. Marek
odchod 20:15 hod
A. Urbánek
Omluveni:
Ing. P. Pumpr
Hosté:
1)Zahájení zasedání.
Zasedání zahájeno v 19:15 hod. starostou obce F. Uhlířem (dále jako „předsedající“). Předsedající
schůze konstatoval, že zasedaní bylo řádně svoláno dne 15. října 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 23. října 2015 do ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a to od 23. října 2015 do 30. října 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:
Petra Holického
Předsedající navrhl ověřovateli zápisu:
Antonína Urbánka a Romana Melmera
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/11/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Petra Holického, ověřovateli zápisu Antonína
Urbánka a Romana Melmera
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 1/11/2015 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Program rozvoje obce na roky 2016 - 2020
4) Dotace z POV Jihočeského kraje na rok 2016 – výběr projektů k realizaci
5) Zveřejnění návrhu Změny územního plánu Dunajovice č. 1 – veřejná vyhláška
6) Studie na přestavbu budovy bývalé školy, Žádost o územně plánovací informaci
7) Aktualizace rozpočtového výhledu na roky 2016 až 2018
8) Rozpočtové opatření
9) Žádost o příspěvek pro Záchrannou stanici Třeboň při Českém nadačním fondu pro vydru
10) Příspěvek na provoz Lékařské služby první pomoci Třeboň
11) Žádost o příspěvek na sportovní činnost – HC Zvíkov Predators
12) Rekonstrukce budovy vodárny – informace
13) Pasport komunikací, pasport svislého dopravního značení
14) Žádost o pronájem rybníka Nový a Ráček
15) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
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16) Závěr
Návrh usnesení č. 2/11/2015:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/11/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Program rozvoje obce na roky 2016 - 2020
Obec Dunajovice má schválený Program rozvoje obce na roky 2011 – 2015. Jeho účinnost končí
v prosinci roku 2015. Na akce, které nejsou v tomto programu uvedené, nejsou zastupitelstvem
schválené jako rozvojové, není možné čerpat dotace z Programu obnovy venkova (vesnice)
Jihočeského kraje. Proto je nutné schválit nový Program rozvoje obce na roky 2016 – 2020.
V Programu rozvoje obce by se měly promítnout veškeré možné akce na opravu, údržbu, rozvoj
obecního majetku. Starosta obce předkládá zastupitelstvu obce návrh Programu rozvoje obce
Dunajovice na roky 2016 až 2020 k diskuzi.
(viz příloha).
Jsou zde uvedeny projekty:
- výstavba vodovodu „Za humny“
- oprava místní komunikace „Za humny“
- oprava místní komunikace „Slověnická“
- opravy a výstavba místních (účelových) komunikací v obci
- Splátky úvěru na stavbu „Kanalizace a ČOV Dunajovice“
- oprava – přestavba budovy školy
- oprava kaple Zvěstování Panny Marie v obci, oprava kaple sv. Kříže na Dunajovické hoře,
oprava křížové cesty
- oprava budovy hasičské zbrojnice
- oprava budovy a skladu OÚ, č.p. 4
- výstavba chodníků okolo silnice III/15511a (bývalá pošta až bytový dům č.p.87)
- oprava izolace akumulační nádrže v budově vodárny
- oprava lesních účelových komunikací na Dunajovické hoře
Návrh usnesení č. 3/11/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje Program rozvoje obce Dunajovice na roky 2016 – 2020. viz
příloha
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 3/11/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

4) Dotace z POV Jihočeského kraje na rok 2016 – výběr projektů k realizaci
Jihočeským krajem byl vypsán nový ročník Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na rok
2016. Žádosti o dotaci na rok 2016 lze podávat od 26.10.2015 do 31.12.2015. Lze podat opět jako
pro rok 2015 dvě žádosti, jedna na dotaci úroků z úvěru na stavbu „Kanalizace a ČOV Dunajovice“,
druhá žádost na některý ze schválených projektů. Návrh - dokončení opravy stropu (štuky a výmalba),
opravu vnitřních omítek a výmalba a opravu fasády kaple Zvěstování Panny Marie. Na tento projekt je
nutné zpracovat rozpočet, případně projektová dokumentace na opravu budovy školy, nebo oprava
budovy hasičské zbrojnice
Návrh usnesení č. 4/11/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje na rok 2016 na úroky z úvěru na stavbu „Kanalizace a ČOV Dunajovice“,
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje na rok 2016 na dokončení opravy stropu (štuky a výmalba), opravu vnitřních omítek
a výmalba a opravu fasády kaple Zvěstování Panny Marie, případně na zhotovení projektové
dokumentace na opravu budovy školy
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 4/11/2015 bylo schváleno.
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1 x PROTI

5) Zveřejnění návrhu Změny územního plánu Dunajovice č. 1 – veřejná vyhláška
Dne 7. 10.2015 byl na Úřední desce OÚ Dunajovice zveřejněn veřejnou vyhláškou návrh Změny
územního plánu Dunajovice č. 1. Návrh změny byl zaslán dotčeným orgánům.
Návrh usnesení č. 5/11/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí informaci o zveřejnění návrhu Změny územního plánu
Dunajovice č. 1
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 5/11/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

6) Studie na přestavbu budovy bývalé školy, Žádost o územně plánovací informaci
Obci byl dne 6. 10. 2015 zpracovatelem studie J. Dubským zaslán návrh – koncept (severní a
severovýchodní pohled) na opravu budovy bývalé obecné školy v obci - polovalba. Návrh je předložen.
S možnou úpravou – přestavbou bývalé obecné školy na byty byla podána stavebnímu úřadu žádost o
Územně plánovací informaci. Budova školy je v ÚP Dunajovice vedena jako občanská vybavenost. Ze
zaslané ÚPI vyplývá, že Obec Dunajovice bude muset požádat stavební úřad o změnu ÚP Dunajovice.
Tak jako u pozemku parc.č. 2246/1.
Majitel stavby na pozemku parc.č. st. 42/2 požádal o doplnění změny ÚP č. 1 s tím, že hodlá přestavět
budovu bývalé pošty na rodinný dům k trvalému bydlení.
Návrh usnesení č. 6/11/2015:
1. Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje návrh severního a severovýchodního pohledu na
budovu školy s polovalbou
2. 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 doplnění Změny č. 1 Územního plánu Dunajovice o
pozemek parc.č. st. 42/2 (změnou dotčený pozemek p.č. st. 42/2 se stavbou bývalé pošty v k.ú.
Dunajovice, se změní na pozemek s rodinným domem) a parc.č. st. 79 (změnou dotčený
pozemek p.č. st. 79 v k.ú. Dunajovice, se změní tak, že realizace přestavby budovy na bytový
dům bude možná – pozemek se smíšenou funkcí). Náklady spojené s doplněním Změny č. 1
Územního plánu Dunajovice budou hrazeny majitelem pozemku p.č. st. 42/2 a majitelem
pozemku p.č. st. 79 v k.ú. Dunajovice.
3. Zastupitelstvo obce Dunajovice na základě § 6, odst. (6), písm. b), stavebního zákona, schvaluje
žádost o doplnění Změny č. 1 územního plánu Dunajovice.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 6/11/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

7) Aktualizace rozpočtového výhledu na roky 2016 až 2018
Starosta obce spolu s účetní obce předkládají aktualizaci rozpočtových výhledů na roky 2016 až 2018.
Aktualizace vyplývá z návrhů projektů na příští roky, aktualizovány jsou i daňové příjmy. Zároveň je
rozpočtový výhled na rok 2016 připraven jako návrh rozpočtu na rok 2016.
Rozpočtové výhledy obsahují i splátky úvěru a úroků z úvěru na stavbu „Kanalizace a ČOV
Dunajovice“. Byly aktualizovány příjmy z prodeje dřeva, ze stočného, vodného, výdaje do pěstební
činnosti, výdaje na opravu budovy školy, dokončení oprav kaple Zvěstování Panny Marie.
Byly zapracovány návrhy na úpravu výdajů na pěstební činnost v lesích obce.
Návrh usnesení č. 7/11/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje aktualizované Rozpočtové výhledy na roky 2016, 2017 a
2018.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 7/11/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

8) Rozpočtové opatření
Starosta obce a účetní obce předkládá Rozpočtové opatření č. 8/2015 ze dne 10.8.2015 a RO č.
9/2015 ze dne 5.9.2015.
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RO č. 8 ze dne 10.8.2015 – viz příloha
Zvýšení příjmů
10.000,00 Kč
Snížení příjmů
0,00 Kč
Zvýšení výdajů
8.552,00 Kč
Snížení výdajů
0,00 Kč
Celkem financování
+1.448,00 Kč
RO č. 9 ze dne 5.9.2015 – viz příloha
Zvýšení příjmů
25.780,00 Kč
Snížení příjmů
0,00 Kč
Zvýšení výdajů
166.665,00 Kč
Snížení výdajů
82.551,00 Kč
Celkem financování
- 58.334,00 Kč
Částka 82.551,00 Kč je oprava paragrafů (vodovod – les) jak v příjmech, tak ve výdajích.
Návrh usnesení č. 8/11/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí RO č. 8/2015 ze dne 10.8.2015.
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí RO č. 9/2015 ze dne 5.9.2015.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 8/11/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

9) Žádost o příspěvek pro Záchrannou stanici Třeboň při Českém nadačním fondu pro vydru
Starosta obce předkládá obdrženou žádost o příspěvek pro Záchranou stanici Třeboň. Žádost zaslal
Český nadační fond pro vydru. Z příspěvků jsou hrazeny výdaje spojené se službami, které se vztahují
k péči o handicapované živočichy (veterinární výdaje), náklady na transport živočichů, materiální
náklady (krmení, údržba voliér, PHM, léčiva a podobně).
Žádost spolu se zprávou o činnosti za rok 2015 a seznamu přijatých handicapovaných zvířat
předložen.
Návrh usnesení č. 9/11/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje příspěvek na činnost pro Záchranou stanici Třeboň při
Českém nadačním fondu pro vydru ve výši 5.000,- Kč.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 9/11/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

10) Příspěvek na provoz Lékařské služby první pomoci Třeboň
Obec Dunajovice obdržela žádost (urgenci) o příspěvek na provoz Lékařské služby první pomoci
Třeboň. V rozpočtu na rok 2015 je ve výdajích schválená částka 2.600,- Kč. Požadovaný příspěvek je
12,- Kč na občana. K 1. 1. 2015 bylo 219 občanů, to je příspěvek ve výši 2.628,- Kč.
Návrh usnesení č. 10/11/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje zaslání příspěvku na činnost Lékařské služby první pomoci
Třeboň o.p.s. ve výši 2.628,- Kč.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 10/11/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

11) Žádost o příspěvek na sportovní činnost – HC Zvíkov Predators
Václav Palus ml., člen hokejového oddílu HC Zvíkov Predators, hrajícího v soutěži Blatská hokejová
liga amatérů v sezoně 2015/2016 požádal Obec Dunajovice o příspěvek na úhradu nákladů spojených
s pronájmem ledové plochy. Pronájem ledové plochy na jedno utkání činí 2.600,- Kč. Družstvo HC
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Zvíkov Predators je tvořeno 25 hráči, z obce Dunajovice jsou na soupisce 3 občané. Žádost předložena,
přečtena.
Návrh usnesení č. 11/11/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů spojených
s pronájmem ledové plochy pro hokejový oddíl HC Zvíkov Predators, hrajícího v soutěži Blatská
hokejová liga amatérů v sezoně 2015/2016 ve výši 5.200,- Kč. Příspěvek bude doložen pokladním
dokladem o zaplacení pronájmu ledové plochy.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 11/11/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

12) Rekonstrukce budovy vodárny – informace
Obec Dunajovice obdržela dne 14. 10. 2015 podepsanou Smlouvu o poskytnutí dotace z POV
Jihočeského kraje na rok 2015 na rekonstrukci budovy vodárny ve výši 150.000,00 Kč. Tato částka
bude převedena na účet obce do 30 dnů.
Dne 16.10.2015 byl starostou obce podepsán předávací protokol o předání díla – výměna
elektroinstalace budovy vodárny. Společnost Montela s.r.o. předala hotovou zakázku, revizní zprávu,
projektovou dokumentaci skutečného provedení. Byla předána faktura na částku 108.608,- Kč. Faktura
bude uhrazena dne 23. 10. 2015.
Společnosti Odast, s.r.o. byla předána budova vodárny k provedení zakázky na zateplení budovy
vodárny.
Návrh usnesení č. 12/11/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí informace o dotaci a postupu prací na opravě budovy
vodárny.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 12/11/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

13) Pasport komunikací, pasport svislého dopravního značení
Dopravní inspektorát v J. Hradci požaduje doložení únosnosti místní komunikace „Slověnická“ pro
možnost umístění dopravní značky se zákazem vjezdu vozidel nad 7,5 tuny. Jinak nebude aktualizace
Pasportu dopravního značení schválena.
Vypracování Posudku o únosnosti komunikace vyžaduje částečné rozebrání dláždění komunikace,
bylo by nutné udělat sondy do podloží komunikace, test na vibrace a další. Pod dlažbou by měla být
vrstva skládaného kamene, tzv. „štětování“, které je ohraničené plochými kamennými žlaby na svod
povrchové vody po okraji komunikace. Při sondách by bylo nutné tento štět rozebrat, je otázkou, zda by
byl povrch komunikace uveden do původního stavu. Toto bude vyžadovat značné finanční prostředky
z rozpočtu obce.
Další možností je instalace příčného prahu. Tato možnost je pravděpodobně ještě horší, než ponechat
stav komunikace v současném stavu. Při přejezdu příčného prahu se komunikace a domy v jejím okolí
ještě více rozkmitají.
Vibrace, které vznikají při přejezdu vozidel po dlážděné části místní komunikace, se roznášejí také do
mělkých základů domů v těsném sousedství komunikace.
Návrh usnesení č. 13/11/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje zrušení vyjmutí dopravní značky zákaz vjezdu vozidel nad
7,5 tuny z aktualizovaného Pasportu místních komunikací Dunajovice (MK Slověnická)
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 13/11/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

14) Žádost o pronájem rybníka Nový a Ráček
Pan Vladimír Buman doručil dne 22.10.2015 Obci Dunajovice Žádost o pronájem rybníka Nový a
Ráček, rybníků v majetku Obce Dunajovice. Žádost byla přijata dne 23.10.2015 pod č.j.:268/2015/FUh.
Rybník Nový a rybník Ráček jsou v současnosti pronajímány Rybářství Třeboň a.s. za částku 15.079,Kč + naturální plnění 520 kg kapra/rok.
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Oba rybníky potřebují odbahnění, v současnosti je rybník Ráček vypuštěn. Odbahnění není součástí
nájemní smlouvy. Nájemní smlouva je sepsána na dobu určitou do 31. 12. 2022
Proběhla diskuze o změně nájemce, o výši nájmu, o možnosti odbahnění obou rybníků jak současným
nájemcem, tak možné odbahnění žadatelem o nájem (pacht), o možnosti odbahnění vlastníkem, o
budoucím provozování obou rybníků jak nájemci (pastýři), nebo Obcí Dunajovice. Z diskuze vzešel
Návrh usnesení č. 14/11/2015:
- Zastupitelstvo obce Dunajovice – Obec Dunajovice bere na vědomí žádost o pronájem (pacht)
rybníků Nový a Ráček.
- Zastupitelstvo obce Dunajovice žádá Vladimíra Bumana o doplnění žádosti o nabídku výše
nájmu včetně DPH (nájem – pacht pro plátce DPH - firmu), neboť Obec Dunajovice je plátcem
DPH
- Zastupitelstvo obce Dunajovice požaduje doplnění žádosti o pronájem (pacht) rybníků pouze za
účelem chovu ryb
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 14/11/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

15) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Stavy účtů obce
Sparkasse
341.221,38 Kč ke dni 26. 10. 2015
ČMZRB
50.238,78 Kč ke dni 30. 09. 2015
ČNB
625.334,19 Kč ke dni 26. 10. 2015
Pokladna
10.436,00 Kč ke dni 29. 10. 2015
Celkem
1.027.230,35 Kč
Faktura za právní služby
Obec Dunajovice obdržela fakturu za právní služby spojené s umístěním sjezdu z MK Slověnická
k domu č.p. 99 ve výši 12.463,00 Kč.
Dodatečné povolení stavby
Dne 27.10.2015 se konalo ústní jednání s ohledáním na místě na pozemku parc.č. 1543, orná půda,
v k.ú. Dunajovice. Předmětem jednání bylo dodatečné povolení stavby přístřešek pro hospodářská
zvířata, která byla zahájena v roce 2013 bez jakéhokoli povolení („černá stavba“). Tato stavba,
připomínající rekreační stavbu, by měla být dodatečně povolena jako „přístřešek pro hospodářská
zvířata“, přístřešek pro včely. Byly dodány vyjádření odboru ŽP MěÚ Třeboň (vyjmutí ze
zemědělského půdního fondu, kanalizace dešťová), vyjádření hasičů, veterinární správy. Nebyly
doloženy souhlasy sousedů (údajně dle referenta stavebního úřadu nejsou povinná). Starosta obce se za
Obec Dunajovice vyjádřil do protokolu: Obec Dunajovice, zastoupená starostou obce Františkem
Uhlířem, nesouhlasí se stavbou přístřešku pro hospodářská zvířata, neboť se zjevně jedná o stavbu
k rekreaci na orné půdě.
Při ústním jednání starosta obce poukazoval na dosud neodstraněnou stavbu plotu a vjezdové brány,
která je nařízena rozhodnutím stavebního úřadu č.j.: METR 97/2015-FrPa ze dne 18.6.2015. Toto
rozhodnutí potvrdil též odvolací orgán, odbor regionálního rozvoje, územního plánování stavebního
řádu a investic rozhodnutím č.j.: KUJCK 68999/2015/OREG ze dne 21.9.2015. Dále poukázal na
možný záměr stavby 2 rodinných domů na tomto pozemku, který se nachází dle Územního plánu
Dunajovice na ploše zemědělské. Na této ploše lze (dle ÚP): „Umisťovat stavby pro zabezpečení
zemědělské činnosti (seníky, přístřešky pro zvěř a chovaná zvířata formou lehkých přístřešků,
včelíny, silážní jámy atd.), přístavby malého rozsahu (tj. nárůst o max. 25% prvotně zkolaudované
plochy) stávajících trvalých staveb, zřizování vodních nádrží, ostatní dopravní a technickou
infrastrukturu. Realizace komunitního kompostování, polních hnojišť apod. za podmínky splnění
zákonných podmínek“.
Nepřípustné využití (dle ÚP)
Pro jakékoliv stavby mimo hlavní a přípustné využití je toto území nezastavitelné.
Dále se na pozemku nachází skleník, plechová garáž, dřevěné přístřešky, které byly využívány
k chovu prasat, a další.
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Dotace z POV Jihočeského kraje na úhradu úroků z úvěru
Dne 29.10.2015 byl Obci Dunajovice doručen k podpisu návrh Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci
POV Jihočeského kraje v roce 2015. Jedná se o dotaci úroků z úvěru na stavbu Kanalizace a ČOV
Dunajovice ve výši 25.000,- Kč. Dotace bude převedena na účet obce po podpisu smlouvy a vrácení
poskytovateli.
Dopis náměstka ministra kultury ČR ing. Vlatislava Ourody, Ph.D. – Třeboňská rybniční krajina
Dne 29.10.2015 byl do datové schránky Obce Dunajovice doručen (na vědomí) dopis náměstka
ministra kultury ČR ing. Vlatislava Ourody, Ph.D. adresovaný Mgr. Patriku Červákovi, vedoucímu
odboru kultury a památkové péče, Krajského úřadu Jihočeského kraje. Dopisem se MK ČR vyjadřuje
k nesouhlasu Krajského úřadu Jihočeského kraje k vyhlášení krajinné památkové zóny Třeboňská
rybniční krajina.
Krajský úřad namítal, že je zapotřebí před vyhlášením projednat vše s obcemi a vlastníky dotčených
nemovitostí, které by mohly být památkovou zónou dotčeny.
16) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22:00 hod.
Zapsal :

Petr Holický

Ověřovatelé zápisu:

Antonín Urbánek ___________________________

Starosta obce

___________________________

Roman Melmer

___________________________

František Uhlíř

___________________________

V Dunajovicích dne: 29. 10. 2015
Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 5. 11. 2015
Elektronicky zveřejněno dne:
5. 11. 2015
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