Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 14. 1. 2016
od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 1/2016
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
F. Uhlíř
Ing. P. Pumpr
P. Holický
M. Čada
R. Melmer
J. Marek
A. Urbánek
Omluveni:
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 7. ledna 2016. 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 7. ledna 2016 do ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a to od 7. ledna 2016 do 8. ledna 2016.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je 7 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:
Antonína Urbánka a Jaroslava Marka
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/1/2016:
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Ing. Petra Pumpra, ověřovateli zápisu Antonína
Urbánka a Jaroslava Marka
HLASOVÁNO
x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 x PROTI
Usnesení č. 1/1/2016 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Dotace z POV Jihočeského kraje na rok 2015 a 2016 vyúčtování 2015 a žádosti 2016
4) Změna č.1 ÚP Dunajovice, územní studie na plochu B-3, parcelace plochy B-4
5) Inventura majetku, Vyřazení nepotřebného a doslouženého majetku
6) O. Smrž – smlouva o smlouvě budoucí – věcné břemeno kabelová přípojka NN
7) Navýšení odměn uvolněným zastupitelům – nařízení vlády ČR
8) Výsledky rozborů sedimentu v rybníku Nový a Ráček
9) Rozpočtové opatření 12/2015
10) Odpuštění poplatků za komunální odpad dětem do 3 let věku
11) Sdružení místních samospráv ČR – návrh na rozhodnutí o účasti obce ve sdružení
12) Žádost o dotaci – Metha, z.ú. J. Hradec
13) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
14) Závěr
Návrh usnesení č. 2/1/2016:
1

Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/1/2016 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Dotace z POV Jihočeského kraje na rok 2015 a 2016 vyúčtování 2015 a žádosti 2016
Obec Dunajovice podala poskytovateli dotace, Jihočeskému kraji „Vyúčtování poskytnuté dotace
z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2015“:
- Dne 22.12.2015 dotace na Opravu budovy a elektroinstalace hydroforové stanice vodovodu
Dunajovice (parc. č. st. 125, k.ú. Dunajovice)
- Dne 8.1.2016 Dotace úroků z úvěru na stavbu Kanalizace a ČOV Dunajovice
Po doplnění některých účetních dokladů bylo vyúčtování přijato. Vyúčtování předloženo, přečteno.
Obec Dunajovice podala poskytovateli dotace z POV Jč. kraje, Jihočeskému kraji, žádosti o dotace pro
rok 2016:
- Úroků z úvěru na stavbu Kanalizace a ČOV Dunajovice
- Oprava kaple Zvěstování Panny Marie v obci
Obě žádosti, jejich správnost a přijetí, byly potvrzeny v aplikaci POV 2016 (viz e-maily)
Návrh usnesení č. 3/1/2016:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí:
- Vyúčtování dotací z POV 2015
- Podání žádosti o Dotaci úroků z úvěru na stavbu Kanalizace a ČOV Dunajovice a žádosti na
Opravu kaple Zvěstování Panny Marie v obci
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 3/1/2016 bylo schváleno.

0 x PROTI

4) Změna č.1 ÚP Dunajovice, územní studie na plochu B-3, parcelace plochy B-4
Pořizovatelem Změny č. 1 Územního plánu Dunajovice, úřadem územního plánování v Třeboni
(odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ Třeboň), byla Obci Dunajovice zaslána dne 30. 12.
2015 Výzva k vypracování Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Dunajovice. Zároveň byla výzva
zaslána zpracovateli Změny č. 1. ÚP Dunajovice, společnosti UPLAN, s.r.o. Na návrhu Změny č. 1 ÚP
Dunajovice se pracuje, tento návrh bude předložen pořizovateli a zástupci Obce Dunajovice do konce
ledna 2016.
Starosta obce a ing. arch. Zdeněk Gottfried, zpracovatel parcelace zastavitelné plochy B-4 a studie
zastavitelné plochy B-3 dle ÚP Dunajovice, se dne 6. 1. 2016 na žádost vedoucího stavebního úřadu
ing. M. Roubala setkali na stavebním úřadě v Třeboni. Byly předloženy návrhy:
- Parcelace zastavitelné plochy B-4 dle ÚP Dunajovice
- Studie zastavitelné plochy B-3 dle ÚP Dunajovice
Zpracovatel obou návrhů podrobně vysvětlil zpracování návrhů, odůvodnil dělení pozemků, vstupy a
příjezdy na budoucí parcely, plochy veřejného prostranství.
Starosta obce podrobně informoval o vedení inženýrských sítích ve správě obce (vodovodní a
kanalizační řady) v obou plochách, o možnostech připojení na tyto sítě z budoucích parcel, o dostatečné
kapacitě jak Vodovodu Dunajovice, tak kanalizace napojené na ČOV Dunajovice. Stavební úřad byl
informován o Pasportu místních komunikací, o jeho doplnění z roku 2015, o záměru Obce Dunajovice
výkupu části pozemků pro rozšíření stávajících účelových komunikací na šíři odpovídající obousměrné
místní komunikaci v ploše B-4. Stavebnímu úřadu bylo sděleno, že Obec Dunajovice zaslala všem
majitelům pozemků v plochách B-3 a B-4 návrh dělení pozemků na budoucí stavební parcely, že
nebylo od majitelů pozemků Obci Dunajovice zasláno žádné stanovisko k dělení pozemků.
Zpracovatelem návrhů obou ploch, ing. arch. Zdeňkem Gottfriedem budou konečné návrhy
předloženy stavebnímu úřadu do konce měsíce ledna. Poté bude následovat projednání studie na plochu
B-3.
Obec Dunajovice očekává souhlas stavebního úřadu s umístěním staveb na ploše B-4.
Návrh usnesení č. 4/1/2016:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí:
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-

Výzvu k zpracování Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Dunajovice.
Informace o zpracování studie na plochu B-3 dle ÚP Dunajovice
Informace o zpracování parcelace plochy B-4 dle ÚP Dunajovice

HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 4/1/2016 bylo schváleno.

0 x PROTI

5) Inventura majetku, Vyřazení nepotřebného a doslouženého majetku
Výpis z katastru nemovitostí pro Obec Dunajovice bude Katastrálním pracovištěm J. Hradec předáno
zástupci obce teprve dne 15.1.2016. Z tohoto důvodu bude pokračovat inventura majetku (pozemků)
dne 18. 1. 2016.
Během roku 2015 byla ukončena funkčnost některých věcí a zařízení, vedených v majetku Obce
Dunajovice. Inventurní komise předkládá návrh na vyřazení těchto položek:
Starý PC inv.č. OÚ-15/01 POČÍTAČ (zastaralý SW, nemožnost instalace Windows 7 a výše)
Průtokový ohřívač inv.č. OÚ-6/97 (spálené těleso)
Mobilní telefon SIEMENS inv.č. OÚ-07 (nefunkční, zastaralý)
Tiskárna HP Color Laser Jet 1600 inv.č. OBEC-00000019 (neopravitelná – nastavení laserů
barev)
Kopírka inv.č. OÚ-7/97 (neopravitelná)
Varná konvice inv.č. OÚ-12/97 (spálené těleso)
Nůžky HS 45 – plotostřih Husqvarna inv.č. OÚ-07/04 (přehřívání motoru, zastaralý typ náklady na opravu jsou vyšší, než pořízení nového)
Míchačka na beton inv.č. D5/94 (nefunkční motor)
Návrh usnesení č. 5/1/2016:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení nefunkčních věcí a zařízení, vedených v majetku Obce
Dunajovice, dle návrhu inventarizační komise obce Dunajovice:
- Starý PC inv.č. OÚ-15/01 POČÍTAČ
- Průtokový ohřívač inv.č. OÚ-6/97
- Mobilní telefon SIEMENS inv.č. OÚ-07
- Tiskárna HP Color Laser Jet 1600 inv.č. OBEC-00000019
- Kopírka inv.č. OÚ-7/97
- Varná konvice inv.č. OÚ-12/97
- Nůžky HS 45 – plotostřih Husqvarna inv.č. OÚ-07/04
- Míchačka na beton inv.č. D5/94
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 5/1/2016 bylo schváleno.

0 x PROTI

6) O. Smrž – smlouva o smlouvě budoucí – věcné břemeno kabelová přípojka NN
Dne 14.12.2015 byl Obci Dunajovice doručen návrh Smlouvy č.: 1030028169/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.
Budoucí oprávněná strana (E.ON Distribuce, a.s.) hodlá realizovat na pozemcích parc.č. 2614/1 a
2614/2 v k.ú. Dunajovice, pozemcích ve vlastnictví Obce Dunajovice, stavbu s názvem „Dunajovice,
Smrž – kabel NN“. Jedná se o přípojku elektřiny pro nový rodinný dům, podzemní vedení kabelu NN
ze sloupu na pozemku parc.č. 2614/1, pozemkem 2614/2 do elektroměrného pilíře na pozemek parc.č.
2204/2. Viz projekt, který je součástí smlouvy.
Předmětem smlouvy je sjednání závazku obou smluvních stran (Obec Dunajovice a E.ON Distribuce,
a.s.) nejpozději do 12 měsíců od dokončení – převzetí stavby Budoucí oprávněnou stranou (E.ON
Distribuce, a.s.) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude svou povahou
osobní služebností energetického vedení zřízenou ve prospěch Budoucí oprávněné strany jako
provozovatele distribuční soustavy. Smluvní strany navrhují, že smlouva bude uzavřena za účelem
umístění distribuční soustavy – kabel NN a pilíř NN na Zatížené nemovitosti za účelem jejího
provozování, jejímž obsahem bude právo budoucí oprávněné strany zřídit, provozovat, opravovat a
udržovat distribuční soustavu na Zatížené nemovitosti. Věcné břemeno bude též zahrnovat právo
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Budoucí oprávněné strany provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny,
modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Rozsah věcného břemene bude
vymezen v geometrickém plánu, který nechá Budoucí oprávněná strana vyhotovit na své náklady a
bude nedílnou součástí smlouvy.
Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou, bude zřízeno úplatně za jednorázovou částku
1.000,- Kč bez DPH, na základě daňového dokladu – faktury, vystavené Obcí Dunajovice, jako
budoucí povinnou stranou do 30 dnů od doručení oznámení o povolení vkladu do katastru nemovitostí
dle konečné smlouvy.
Návrh usnesení č. 6/1/2016:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje Smlouvu č.: 1030028169/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, mezi Obcí Dunajovice, jako Budoucí povinnou stranou a E.ON Distribuce, a.s., jako
Budoucí oprávněnou stranou, která umožní Budoucí oprávněné straně realizovat na pozemcích parc.č.
2614/1 a 2614/2 v k.ú. Dunajovice, pozemcích ve vlastnictví Obce Dunajovice, stavbu s názvem
„Dunajovice, Smrž – kabel NN“. Po dokončení stavby bude uzavřena smlouva o zřízení věcného
břemene.
Smlouva bude uzavřena jako úplatná (jednorázová platba 1.000,- Kč bez DPH), na dobu neurčitou, za
účelem umístění distribuční soustavy – kabel NN a pilíř NN na Zatížené nemovitosti (pozemcích
parc.č. 2614/1 a 2614/2 v k.ú. Dunajovice) za účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo
budoucí oprávněné strany zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na Zatížené
nemovitosti. Věcné břemeno bude též zahrnovat právo Budoucí oprávněné strany provádět na
distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti,
včetně jejího odstranění. Rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickém plánu, který nechá
Budoucí oprávněná strana vyhotovit na své náklady a bude nedílnou součástí smlouvy.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 6/11/2016 bylo schváleno.

x PROTI

7) Navýšení odměn uvolněným zastupitelům – nařízení vlády ČR
Starosta obce předkládá novelizované Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o kterém byla Obec Dunajovice
informována dopisem náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy, doručeným 22. 12.
2015, o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Na základě této novely se zvyšují částky
odměn uvolněných členů zastupitelstev o 3% s účinností 1.1.2016.
Zároveň se zvyšují o 3% i maximální odměny za výkon funkce neuvolněných zastupitelů.
Od 1. 1. 2016 se zvýšila minimální mzda na 9.900,- Kč / měsíc, nebo 58,70 Kč / hodina. Sazba
minimální mzdy pro zaměstnance pobírající invalidní důchod se zvedla na částku 9.300,- Kč / měsíc,
nebo 55,10 Kč / hodina. Starosta obce při uzavírání nových Dohod o provedení práce na rok 2016 byl
nucen tuto skutečnost promítnout do Dohody o provedení práce - odměny za úklid paní Janě Uhlířové.
DPP zní na 104 hodin za kalendářní rok, 2 hodiny týdně. 104 hodin x 55,10 Kč / hodina = 5.730,40 Kč.
V DPP byla roční odměna zvýšena na 5.800,- Kč.
V Dohodě o provedení práce za výkon Odborného lesního hospodáře není vyplácena odměna, tato
odměna je součástí odměny za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce. Je na zvážení
zastupitelstva obce, zda by se neměla zvýšit i odměna neuvolněného místostarosty obce, kde je dle
usnesení zastupitelstva obce č. 12/12/2014 odměna složena z odměny 3.500,- Kč místostarosty a
1.600,- Kč jako OLH / měsíc. Maximální možná odměna neuvolněného místostarosty podle
novelizovaného nařízení vlády je 8. 005,- Kč + 3 x 1.391,- Kč (příplatek za počet obyvatel), maximální
odměna celkem 12.178,- Kč / měsíc, hrubého (minus odvody sociálního a zdravotního pojištění, daní).
U neuvolněných členů zastupitelstva se maximální odměna zvyšuje na částku 299,- Kč + 192,- Kč
(příplatek za počet obyvatel), celkem tedy 491,- Kč / měsíc hrubého (minus odvody zdravotního
pojištění a daní).
V případě uvolněného starosty obce se zvyšuje měsíční odměna na částku 29.237,- Kč + 3 x 1.391,Kč, to je celkem 33.410,- Kč hrubého. V případě, že zastupitelstvo obce změní starostův výkon funkce
na neuvolněného, bude jeho maximální odměna ve výši 60% odměny uvolněného starosty, tedy
20.046,- Kč hrubého (minus odvody sociálního a zdravotního pojištění, daní).
Viz metodické doporučení Ministerstva vnitra pro ÚSC.
4

Návrh usnesení č. 7/1/2016:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje navýšení odměny pro neuvolněného místostarostu obce na
6.000,- Kč hrubého včetně odměny za výkon funkce Odborného lesního hospodáře od 1.2.2016.
HLASOVÁNO
6 x PRO
1 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 7/1/2016 bylo schváleno.

0 x PROTI

Návrh usnesení č. 8/1/2016:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje navýšení odměny pro neuvolněné zastupitele obce na 450,Kč hrubého od 1.2.2016.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 8/1/2016 bylo schváleno.

0 x PROTI

8) Výsledky rozborů sedimentu v rybníku Nový a Ráček
Obec Dunajovice obdržela „Rozbor sedimentu z rybníka Nový u Dunajovice a návrh na další
nakládání s vytěženou hmotou“ a „Rozbor sedimentu z rybníka Ráček a návrh na další nakládání
s vytěženou hmotou“, vypracované společností ENKI, o.p.s., Dukelská 145, Třeboň.
Vzorky sedimentu z obou rybníků byly odebrány začátkem měsíce prosince 2015.
V rybníku Nový u Dunajovic bylo odebráno celkem 16 vzorků, vrstva sedimentu dle místa
odebraných vzorků se pohybuje od 40 cm do 70 cm. Největší vrstva je ve střední části rybníka od ústí
stoky v severozápadní části rybníka k výpusti – lovišti. Všechny vzorky jsou posuzovány jako směsný
vzorek č. 201 a tento vyhověl vyhlášce č. 257/2009 Sb., příloha č. 1, o používání sedimentů na
zemědělské půdě a příloze č. 3 ve všech parametrech. Sediment z rybníka Nový u Dunajovic může být
uložen na zemědělské půdě po dostatečném odvodnění.
V rybníku Ráček bylo odebráno celkem 15 vzorků, vrstva sedimentu dle místa odebraných vzorků se
pohybuje od 20 cm do 70 cm. Největší vrstva je ve střední části rybníka od ústí stoky z rybníka Nový u
Dunajovic k výpusti – lovišti. Všechny odebrané vzorky jsou posuzovány jako směsný vzorek č. 205,
vyhověl vyhlášce č. 257/2009 Sb., příloha č. 1, o používání sedimentů na zemědělské půdě a sediment
z rybníka Ráček může být uložen na zemědělské půdě po dostatečném odvodnění. Vzorek č. 205
nevyhověl u ukazatele PAU limitním hodnotám uvedeným v příloze č. 3 vyhlášky č. 257/209 Sb.
Před aplikací na zemědělskou půdu musí být odebrány vzorky půdy na pozemku, na který bude
sediment uložen a pokud budou koncentrace rizikových prvků a rizikových látek vyhovovat limitním
hodnotám Vyhlášky č. 257/2009 Sb., příloze č. 3, může být sediment na tento pozemek uložen.
Pro odbahnění obou rybníků, podle informace odboru ŽP MěÚ Třeboň, by měla být podáno Ohlášení
udržovacích prací, bude posuzováno ochranou vod, odpadovým hospodářstvím a ochranou půdního
fondu. Měl by být zpracován projekt, kde budou uvedeny řezy, hodnoty sedimentu, kam bude sediment
umístěn pro odvodnění před aplikací za zemědělskou půdu.
Návrh usnesení č. 9/1/2016:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí informaci o výsledcích rozborů sedimentů z rybníků
Nový u Dunajovic a Ráček
Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádné zasedání zastupitelstva obce na čtvrtek 21.1.2016 v 18:00
hodin s jediným bodem – zveřejnění „Záměru Obce Dunajovice uzavřít smlouvu o pachtu rybníků
Nový u Dunajovic a Ráček ve vlastnictví obce – Výzvy k předložení nabídek“. Zároveň budou
upřesněny podmínky pro uchazeče o pacht obou rybníků.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 9/1/2016 bylo schváleno.

0 x PROTI

9) Rozpočtové opatření 12/2015
Starosta obce a účetní obce předkládá Rozpočtové opatření č. 12/2015 ze dne 10. 12. 2015.
Navýšení příjmů se týká příjmu dotace na opravu vodárny (150.000,- Kč) a příjmu dotace úroků
z úvěru (25.000.- Kč), navýšení příjmu ze sdílených daní a dani z nemovitosti, za vodné a prodej dřeva.
Zvýšené výdaje se týkají opravy budovy vodárny, likvidace komunálního odpadu, nákup služeb
vodovod a kanalizace (vzorky pitné a odpadní vody), práce v lese
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RO č. 12/2015 ze dne 10. 12. 2015 – viz příloha
Zvýšení příjmů
591.077,66 Kč
Snížení příjmů
0,00 Kč
Zvýšení výdajů
196.778,30 Kč
Snížení výdajů
0,00 Kč
Celkem financování
+ 394.299,36 Kč
.
Návrh usnesení č. 10/1/2016:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí RO č. 10/2015 ze dne 10. 12. 2015.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 10/1/2016 bylo schváleno.

0 x PROTI

10) Odpuštění poplatků za komunální odpad dětem do 3 let věku
Dne 14.12.2015 před zasedáním zastupitelstva obce byla předložena Žádost Jana Víty o projednání
možné „Podpory rodin s dětmi v obci Dunajovice“, adresované Zastupitelstvu obce Dunajovice. Janem
Vítou byl předložen návrh na zproštění dětí do 12 let věku od poplatků za komunální odpad. Projednání
této žádosti bylo zastupitelstvem obce přesunuto na další zasedání zastupitelstva obce.
Starosta obce k poplatkům za komunální odpad uvádí, že Obec Dunajovice vydává již řadu let Obecně
závaznou vyhlášku o poplatku za komunální odpad dle § 17a odst. 2 zákona č. 185/2001 o odpadech,
v platném znění. Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vztahuje zákon č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Starosta obce se domnívá, že Obec Dunajovice, která
vykonává správu poplatku a její zastupitelstvo, není oprávněna odpouštět občanům a fyzickým osobám,
na které se vztahuje OZV o poplatku za komunální odpad, poplatky, neboť poplatek za komunální
odpad je „obecní daní“.
V diskuzi byly zastupiteli podány informace o platbě poplatků v okolních obcích (Třeboň, Lišov).
Dětem sice byly odpuštěny poplatky, ale dospělým byly navýšeny na dvojnásobek, nebo za děti platí
obec z rozpočtu. Toto není spravedlivé řešení, neboť starobní důchodci by platili poplatky za děti.
Obec Dunajovice od roku 2007 do roku 2011 doplácela za občany z rozpočtu obce ročně částku cca
50.000,- Kč. Před rokem 2006 doplácela obec také až 150.000,- Kč za rok na odpady. Až po změně
svozové firmy, tuto změnu vyvolalo neustálé zdražování služeb původní svozovou firmou, v roce 2012
byly sníženy náklady na svoz komunálního odpadu a tím i došlo k vyrovnání plateb za komunální
odpad proti nákladům. Přispěla k tomu i skutečnost, že novou svozovou firmou byl vykazován tříděný
separovaný odpad dle skutečnosti (nápojový karton, sklo čiré a směsné) a platba pouze za skutečně
vysypané nádoby, tedy ne za všechny nádoby přihlášené na svozové trase.
V roce 2012 byl navýšen poplatek za komunální odpad na 600,- Kč, tato částka vyplývala ze
skutečnosti za rok 2011, zdražení služeb na rok 2012 a výpočtu předpokládaných nákladů na rok 2012.
V roce 2012 byla sepsána smlouva o dodávce služeb s novou svozovou firmou, která se začala plnit od
1.7.2012. Díky snížení nákladů – výdajů za služby spojené s odpady, se mohl poplatek za komunální
odpad na rok 2013 opět snížit na částku 500,- Kč, která se neměnila ani v následných letech.
Za rok 2012 byly náklady na svoz komunálního odpadu o 26.614,- Kč nižší, než platby poplatků a
příjmy za separovaný odpad, v roce 2013 byly náklady o 571,- Kč nižší než příjmy z poplatků a odměn
za separovaný odpad. V roce 2014 a 2015 byly náklady na odpad o 200,- Kč vyšší, než příjmy za
poplatky a odměny za separovaný odpad.
Z výše uvedeného vyplývá, že obec za roky 2013, 2014 a 2015 má výši nákladů za svoz komunálního
odpadu (svoz popelnic – směsný odpad; separovaného odpadu – papír, sklo, nápojový karton, kovy,
plasty; velkoobjemový odpad – svozový den) a příjmy z poplatků za komunální odpad navýšené o
odměny za separovaný odpad, vyrovnané. OBČANÉ SI LIKVIDACI SVÉHO ODPADU ZAPLATILI.
Je nutné, aby si občané uvědomili, že obec hospodaří s rozpočtem, který je vázán na příjmy ze
sdílených daní (daně z příjmu zaměstnanců, živnostníků, společností, DPH, daň z nemovitých věcí,
z hracích automatů) a příjmy za vodné, stočné, příjmy z poplatků, z prodeje dřeva, případně z dotací na
opravy či stavby. Na druhé straně má obec také výdaje a značné částky investuje do rozvoje obecní
infrastruktury, provozuje vodovod a ČOV, kde platby za vodné a stočné jsou na nízké úrovni oproti
okolním obcím. Neobstojí názory, že například Přeseka nebo Stará Hlína nevybírá stočné, protože
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Město Třeboň je nuceno do těchto obcí investovat a platby vodného a točného budou v krátké
budoucnosti vyšší než v naší obci.
Jednoduše řečeno, obec má hromádku peněz, kterou nějakým způsobem rozdělí. Když bude v naší
obci vše zadarmo, tak potom nezbyde na kulturu (zábavy, plesy, pouť, Masopust, Vítání léta), na
veřejné osvětlení, na opravy obecního majetku (silnice, budova školy, vodovod, kanalizace, rybníky),
na výsadbu a pěstební práce v lesích obce, nebude posečená tráva v parku a podobně.
Z diskuze vzešel
Návrh usnesení č. 11/1/2016:
Zastupitelstvo obce Dunajovice poskytne dar rodičům dětí do 3 let věku, ve výši poplatku za
komunální odpad, včetně celého roku, ve kterém dítě dovrší 3 let. Podmínkou poskytnutí daru je úhrada
poplatků za všechny poplatníky v rodině do doby splatnosti poplatku, to je do 31.3. kalendářního roku
a rodina pravidelně třídí odpad, což bude kontrolováno.
Dar bude poskytován od roku 2016 do konce volebního období, tedy do roku 2018.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 11/1/2016 bylo schváleno.

1 x PROTI

11) Sdružení místních samospráv ČR – návrh na rozhodnutí o účasti obce ve sdružení
Starosta obce předkládá návrh na vstup Obce Dunajovice do Sdružení místních samospráv České
republiky.
Návrh usnesení č. 12/1/2016:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje přistoupení obce Dunajovice do Sdružení místních
samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst.2 písm. e) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky a
Ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu
sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce.
HLASOVÁNO
0 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
7 x PROTI
Usnesení č. 12/1/2016 nebylo schváleno.
12) Žádost o dotaci – Metha, z.ú. J. Hradec
Společnost Metha, z.ú. poskytuje služby podle standardů Rady vlády pro koordinaci protidrogové
politiky. Dotace je žádána na terénní program na území regionu, ve výši 1.095,- Kč.
Návrh usnesení č. 13/1/2016:
Zastupitelstvo obce Dunajovice poskytne společnosti METHA, z.ú., Jindřichův Hradec na
protidrogovou politiku - terénní program na území regionu ve výši 1.095,- Kč.
HLASOVÁNO
0 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
7 x PROTI
Usnesení č. 13/1/2016 nebylo schváleno.
13) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Stavy účtů obce
Sparkasse
851.309,12 Kč ke dni 13. 01. 2016
ČMZRB
29.414,61 Kč ke dni 31. 12. 2015
ČNB
471.962,97 Kč ke dni 08. 01. 2016
Pokladna
44.062,00 Kč ke dni 13. 01. 2016
Celkem
1.396.748,70 Kč
ČOV – závěrečné vyhodnocení akce
Obce byla vyrozuměna, že Závěrečná monitorovací zpráva o vyhodnocení akce „Kanalizace a ČOV
Dunajovice“ byla SFŽP schválena. Obec nevrací z poskytnuté dotace žádné finanční prostředky, nemá
vyměřeny žádné vratka ani odvody. Tímto je dokončena stavba čistírny odpadních vod.
14) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 21:50 hod.
Zapsal :

ing. Petr Pumpr

___________________________
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Ověřovatelé zápisu:

Starosta obce

Antonín Urbánek ___________________________
Jaroslav Marek

___________________________

František Uhlíř

___________________________

V Dunajovicích dne: 14. 1. 2016
Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 24. 1. 2016
Elektronicky zveřejněno dne:
24. 1. 2016
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