Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 14. 12. 2015
od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 12/2015
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
F. Uhlíř
Ing. P. Pumpr
P. Holický
M. Čada
R. Melmer
J. Marek
odchod 20:15 hod , příchod 20:40 hod.
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. prosince 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 7. prosince 2015 do ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a to od 7. prosince 2015 do 15. prosince 2015.
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:
Antonína Urbánka
Předsedající navrhl ověřovateli zápisu:
Petra Holického a Miroslava Čadu
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/12/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Antonína Urbánka, ověřovateli zápisu Petra
Holického a Miroslava Čadu
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 1/12/2015 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Dotace z POV Jihočeského kraje na rok 2016 – výběr projektů k realizaci
4) Změna č.1 ÚP Dunajovice
5) Studie na přestavbu budovy bývalé školy,
6) Žádost o prodej části pozemku parc.č. 2617/8
7) Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 – poplatek za komunální odpad pro rok 2016,
Podpora rodin s dětmi v obci Dunajovice – žádost o zproštění od poplatků
8) Obecně závazná vyhláška – cena vodného a stočného pro rok 2016
9) Směrnice Obce Dunajovice k aplikaci reálné hodnoty majetku určeného k prodeji
10) Žádost o pronájem rybníků Nový a Ráček, odbahnění
11) Rekonstrukce budovy vodárny – informace
12) Rozpočtové opatření
13) Žádost o vybudování stožáru veřejného osvětlení na pozemku parc.č. 2623/23
14) Rozpočet na rok 2016
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15) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
16) Závěr
Návrh usnesení č. 2/12/2015:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/12/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Dotace z POV Jihočeského kraje na rok 2016 – výběr projektů k realizaci
Obec Dunajovice nechala vypracovat rozpočet na opravu Kaple Zvěstování Panny Marie, dokončení
opravy stropu, oprava vnitřních omítek, oprava okapu zvonice, oprava římsy zvonice, oprava fasády
zvonice a spodní části kaple.
Rozpočet předložen
Obec Dunajovice obdržela od ČMZRB a.s. Praha potvrzení o výši úroků na rok 2016. Lze podat
Žádost o dotaci z POV Jihočeského kraje
Návrh usnesení č. 3/12/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova
Jihočeského kraje na rok 2016:
- Dotace úroků z úvěru na stavbu Kanalizace a ČOV Dunajovice
- Oprava kaple Zvěstování Panny Marie v obci
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 3/12/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

4) Změna č.1 ÚP Dunajovice , parcelace plochy B-4
Pořizovatelem Změny č. 1 Územního plánu Dunajovice, úřadem územního plánování v Třeboni
(odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ Třeboň), bylo Obci Dunajovice zasláno:
- Vyhodnocení projednání návrhu zadání Změny č. 1 Územního plánu Dunajovice
- Zadání Změny č. 1 Územního plánu Dunajovice
Oba dokumenty byly zastupitelstvu obce předloženy, přečteny.
Ve „Vyhodnocení návrhu zadání“ je požadováno změnit v zadání Změny č. 1 ÚP Dunajovice u bodu:
- Č.12) Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje a územního plánování,
stavebního řádu a investic – požaduje změnit - vyškrtnout krajinu „lesní“, ponechat z pohledu
cílových charakteristik typů krajin pouze krajinu „lesopolní“ a „polní“ – požadavek
zapracován do návrhu zadání
- Č.5) Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor ŽP, orgán ochrany ZPF – nesouhlasí s vypuštěním
podmínky týkající se zpracování územní studie pro plochu B-2. Podmínka studie byla stanovena
s ohledem na velikost plochy, která představuje rozlohu 2,85 ha. Požadavek orgánu ochrany
ZPF hovoří o celé ploše B-2, změna se týká pouze jednoho pozemku parc.č. 2246/1 o výměře
0,2454 ha, požadavek nebyl zapracován do návrhu zadání
- Č. 6) Krajská hygienická stanice pro Jihočeský kraj – souhlas je vázán na splnění takto
stanovených podmínek : návrh musí řešit střety využití části navrhované plochy B-2
s ochranným pásmem elektrického vedení a s hlukovým zatížením území z provozu budoucí
trafostanice. Požadavek KHS je nutné zapracovat do textové části návrhu zadání, bylo
zapracováno
- Č. 8) MěÚ Třeboň, odbor ŽP – splaškové vody, které budou vznikat užíváním stavby na
pozemku parc. č. 2246/1 musí být svedeny do veřejné kanalizace obce Dunajovice, která je
zakončena ČOV. Pozemek je již v současnosti napojen na splaškovou kanalizaci. Požadavek
zapracován do návrhu zadání
- Č. 13) Obec Dunajovice – zastupitelstvo obce rozhodlo o doplnění Změny č.1 ÚP Dunajovice o
pozemky parc.č. st. 79 (změna na pozemek se smíšenou funkcí) – bytový dům a pozemek
parc.č. st. 42/2 (změna na pozemek s rodinným domem) – bývalá pošta. Požadavek zapracován
do návrhu zadání
Návrh usnesení č. 4/12/2015:
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I. Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí Vyhodnocení projednání návrhu zadání Změny
č. 1 Územního plánu Dunajovice.
II. Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje Zadání Změny č. 1 Územního plánu Dunajovice
podle § 6 odst. 5) písm. E) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(Stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, za použití § 47 odst. 5) stavebního zákona.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 4/12/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

5) Studie na přestavbu budovy bývalé školy,
Starostou obce bylo zpracovateli studie zasláno usnesení zastupitelstva obce. Zpracovateli bylo též
sděleno, že Obec Dunajovice požádala v rámci Změny č. 1 ÚP Dunajovice o změnu pozemku parc.č st.
79 z občanské vybavenosti na plochu smíšenou, obytnou (viz bod č. 4).
Starosta obce zjišťoval u jednotlivých poskytovatelů dotací možnosti dotačních titulů pro přestavbu
budovy školy na bytový dům. Obec má asi pouze 2 možnosti, z operačního programu IROP a z MMR.
Oba programy vyžadují při podání žádosti platné minimálně územní rozhodnutí s nabytím právní moci
a podanou žádost o stavební povolení. Tato možnost je pro obec nedostupná, protože je notné počkat na
vydání Změny č. 1 ÚP Dunajovice, nabití účinnosti a poté lze podat žádost o území řízení spojené se
stavebním povolením.
Jiné možnosti dotací jako pro ubytování, opravy OÚ, knihoven, zřízení prostor pro spolkovou činnost,
pro služby (prodejna, restaurace, apod.), prozatím v dohledné době nebudou vypisovány.
Návrh usnesení č. 5/12/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí informace o možnostech dotování opravy a přestavby
bývalé školy
Zastupitelstvo obce schvaluje dopracování studie na přestavbu bývalé školy na byty.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 5/12/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

6) Žádost o prodej části pozemku parc.č. 2617/8
Majitel pozemku parc.č. 39 v k.ú. Dunajovice podal den 9. 11. 2015 Žádost o prodej části pozemku
parc.č. 2617/8 o výměře 244 m²2. Jedná se o pozemek Obce Dunajovice ležící mezi zastavitelným
pozemkem parc.č. 39 a silnicí III/15512 (Dunajovice – Lišov), pozemek (pás) široký 6 až 11 m, ležící
východně (rovnoběžný) se silnicí III/15512, na severním konci sousedící s pozemkem parc.č. 40/5, na
jižním konci ukončen u rybníka U Křížku, sousedící s pozemky Obce Dunajovice parc.č. 2617/14 a
2617/1. Do pozemku parc.č. 2617/8 by měl být v budoucnu, při realizaci akce „Vodojem na
Dunajovické hoře“, uložen přívodní vodovodní řad z vodojemu do obce. Tento vodovodní řad,
plánovaný jako záložní zdroj pitné vody pro obec, by měl být napojen do stávajícího vodovodního řadu
– rozvodu obce v severním konci pozemku parc.č. 2617/8, poblíž hranice s pozemkem parc.č. 40/5.
Tím, že na západní straně silnice III/15512 byla část pozemku parc.č. 2577/1 v minulosti prodána
(nově pozemek parc.č. 2577/10), nemá Obec Dunajovice jinou možnost uložení vedení vodovodního
řadu, než v pozemku parc.č. 2617/8. Obec Dunajovice sepsala s Jihočeským vodárenským svazem
Smlouvu o smlouvě budoucí na uložení přívodního vodovodního řadu pro Obec Dunajovice do
pozemku parc. č. 2617/8.
V Žádosti o prodej pozemku a přiložené kopii katastrální mapy je vyznačeno věcné břemeno v šíři 2
m pro uložení sítí pro Obec Dunajovice, není ale specifikováno, za jakým účelem majitel pozemku
parc.č. 39 potřebuje část pozemku 2617/8 o výměře 244 m². Lze se domnívat, že hodlá na pozemku
parc.č. 39 postavit rodinný dům a potřebuje přístup na pozemek z veřejné komunikace. Toto lze, jelikož
je pozemek parc.č. 2617/8 veden v KN jako ostatní plocha – jiná plocha, ošetřit věcným břemenem ke
vjezdu na pozemek v určité šíři proti vjezdové bráně, vchodu.
Pro zastupitelstvo obce z žádosti vyplývají 2 možnosti:
- Prodej části pozemku parc.č. 2617/8 o výměře 244 m² s tím, že si obec nechá při prodeji zapsat
do katastru nemovitostí bezúplatné věcné břemeno v šíři minimálně 2 m vedle silnice III/15512
pro budoucí uložení, správu, opravy a zlepšení kvality sítí, přístup na pozemek pro jejich
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-

kontrolu, opravy. Tato část pozemku nebude zaplocena, nebudou zde vysázeny stromy nebo
jiné dřeviny
Pozemek parc.č. 2617/8 si ponechá a pro budoucího stavebníka na pozemku parc.č. 39 bude
zřízeno věcné břemeno pro část pozemku pro přístup a vjezd na pozemek parc.č. 39 a pro
uložení kanalizační a vodovodní přípojky pro pozemek parc.č. 39

Návrh usnesení č. 6/12/2015:
- Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje vyvěšení záměru o prodeji části pozemku parc.č.
2617/8 o výměře 244 m² s tím, že bude do katastru nemovitostí zapsáno bezúplatné věcné
břemeno v šíři minimálně 2 m od silnice III/15512 (pozemek parc.č. 2597/4) k pozemku parc.č.
39 pro budoucí uložení, správu, opravy a zlepšení kvality sítí, přístup na pozemek pro jejich
kontrolu, opravy. Tato část pozemku nebude zaplocena, nebudou zde vysázeny stromy nebo
jiné dřeviny
HLASOVÁNO
0 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 6/12/2015 nebylo schváleno.

7 x PROTI

7) Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 – poplatek za komunální odpad pro rok 2016
Starosta obce předkládá výpočet nákladů za svoz komunálního odpadu za prosinec 2014 až listopad
2015, jako podklad pro výpočet poplatku za komunální odpad pro rok 2016.
Lze konstatovat, že za 12/2014 až 11/2015 veškeré náklady na svoz komunálního odpadu (směsný
odpad – popelnice; separovaný odpad – sklo, papír, plasty, nápojový karton, kovy; nákup pytlů na
separovaný odpad; svozový den; bioodpad) činily 154.606,26 Kč. V těchto nákladech jsou i
nepředpokládané náklady na nájem kontejneru na kovový odpad a jeho vývoz, přidání jednoho svozu
separovaného odpadu (pytle). Tyto náklady vznikly až během 1. Q. 2015.
Příjmy za poplatek za komunální odpad činily 117.959,- Kč + příjmy z odměn za využívání odpadů
z obalů (za separovaný odpad) činily 36.446,- Kč. Příspěvek za separovaný odpad byl za posledních 9
let nejvyšší. Za třídění odpadu je nutné občany pochválit, ale jenom ty, kteří pravidelně třídí. Je v obci
stále několik obyvatel rodinných domů, které odpady netřídí. Ke snížení nákladů přispěli též
kompostéry, které obec předala do výpůjčky občanům a majitelům pozemků – zahrad.
Celkové výdaje činily
154.606,26 Kč
Příjmy z poplatků za komunální odpad
117.959,00 Kč
Příjmy z odměn za separovaný odpad
36.446,00 Kč
Celkem
- 201,26 Kč
Do výpočtu předpokládaných nákladů na komunální odpad jsou zahrnuty veškeré předpokládané
náklady na rok 2016, kde se zvyšuje předpokládaný počet svezených nádob (navýšení počtu obyvatel),
navyšují se náklady na nájem a svoz kontejneru na kovový odpad (12 měsíců oproti 10 v roce 2015 a
navýšení počtu svozů ze 2 na 4), mírně se zvyšují náklady na svozový den. Náklady na svoz bioodpadu
(kontejner na trávu a listí), separovaného odpadu (pytle, sklo) a odměna za separovaný odpad zůstávají
ve výši roku 2015. Byly navýšeni poplatníci, tedy příjem z poplatků za komunální odpad.
Na základě výpočtu předpokládaných nákladů je předkládán návrh na výši poplatku za komunální
odpad ve výši 500,- Kč / poplatník na rok 2016 formou Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o poplatku
za komunální odpad s účinností od 1.1.2016
Návrh usnesení č. 7/12/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Dunajovice č. 2/2015 o
poplatku za komunální odpad s účinností od 1. 1. 2016. Na základě předpokládaných oprávněných
nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozložených na jednotlivé
uživatele domů a bytů činí sazba poplatku 500,- Kč na jednoho poplatníka a kalendářní rok. Účinnost
dnem 1. 1. 2016.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 7/12/2015 bylo schváleno.
8) Obecně závazná vyhláška – cena vodného a stočného pro rok 2016
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0 x PROTI

Starosta obce předkládá Kalkulaci vodného a stočného na rok 2016. Kalkulace vychází z dosud
známých údajů za 1 – 11/2015, dopočteny jsou náklady na 12/2015, předpokládaný odběr pitné vody a
předpokládané množství odpadních vod na rok 2016. Předpoklad vychází z odpočtu vodoměrů za
poslední zúčtovací období.
Vodné - vzhledem k navýšení spotřeby pitné vody v roce 2015, předpokládané napojení dalších 2
odběratelů a nepředpokládaných nákladů na opravy v roce 2016 není nutné zvyšovat cenu vodného.
Předpoklad k navýšení se jeví jako závazný v roce 2017, protože Ministerstvo životního prostředí
plánuje navýšení poplatku za čerpání podzemní vody navýšit z dosavadních 2,- Kč na 8,- Kč, tedy o 6,Kč za m³.
Stočné – cena vyplývá z kalkulace, množství vypouštěných vod, ale je závislá na zpracované finanční
analýze, přílohy k žádosti o dotaci. Cena stočného vychází na cca 90% ceny vyplývající z Finanční
analýzy, navýšené o inflaci a povinné 6% roční navýšení.
V kalkulaci obou cen (vodném i stočném) jsou zahrnuty veškeré předpokládané náklady (elektřina,
platy zaměstnanců, odvoz sedimentu z lapáku písku a štěrbinové nádrže, sečení, náklady na odběr a
zpracování vzorků jak pitné vody, tak odpadních vod jak na nátoku, tak na odtoku z ČOV). V kalkulaci
jsou zahrnuty též odpisy z majetku, povinná položka na obnovu majetku. Odpisy u vodovodu se
navýšily o stavbu vodovodního řadu do č.p. 4. U kalkulace stočného jsou nejvyšší položkou právě
odpisy z nového majetku (ČOV, oddílná kanalizace, kanalizační sběrač B)
Cena vodného je navrhována ve dvousložkové formě (tak jako již řadu let)
Bez DPH
15%DPH
včetně DPH
- Pevná složka
288,00 Kč/přípojka 43,20 Kč
331,20 Kč
- Pohyblivá složka
29,60 Kč / m³
4,44 Kč
34,04 Kč / m³
Cena stočného je navrhována pouze v pohyblivé složce, tedy za m³ vypouštěných odpadních vod
- Pohyblivá složka
23,43 Kč / m³
3,51 Kč
26,94 Kč / m³
Návrh usnesení č. 8/12/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje obecně závaznou vyhláškou pohyblivou složku ceny
vodného ve výši 29,60 Kč/m³ bez DPH, to je 34,04 Kč / m³ včetně DPH.
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje obecně závaznou vyhláškou pohyblivou složku ceny
stočného ve výši 23,43 Kč/m³ bez DPH, to je 26,94 Kč / m³ včetně DPH.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 8/12/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

9) Směrnice Obce Dunajovice k aplikaci reálné hodnoty majetku určeného k prodeji
Starosta obce spolu s účetní obce předkládají zastupitelstvu k projednání a schválení Směrnici Obce
Dunajovice č. 1/2015 k aplikaci reálné hodnoty majetku určeného k prodeji.
Směrnice je sestavena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č.
410/2009 Sb., a Českým účetním standardem č. 701.
Směrnice se týká přeceněním majetku určeného k prodeji z účetní (pořizovací) ceny vedené v majetku
obce do reálné (současné) ceny. Směrnice předložena, přečtena.
Návrh usnesení č. 9/12/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje Směrnici Obce Dunajovice č. 1/2015 k aplikaci reálné
hodnoty majetku určeného k prodeji.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 9/12/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

10) Žádost o pronájem rybníků Nový a Ráček, odbahnění
Obec Dunajovice obdržela dne 11.11.2015 Žádost o pronájem obecních rybníků (č.j.:285/2015/FUh).
Maximální zájem je o rybníky Nový u Dunajovic a Ráček. Žádost předložil ing. Aleš Škrabánek.
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V žádosti uvádí, že je ochoten po dohodě s obcí vyvinout maximální úsilí o žádoucí zvelebení rybníků
dotačními prostředky (odbahnění). Výše nájmu není uvedena.
Starosta obce nechal odebrat a zpracovat vzorky bahna jak v rybníku Nový, tak v rybnímu Ráček.
Vzorky se zpracovávají.
Starosta obce jednal s předsedou představenstva akciové společnosti Rybářství Třeboň. Je prozatím
ústní dohoda o možném postupu. Vše záleží na usnesení zastupitelstva obce.
Návrh usnesení č. 10/12/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje výpověď dohodou z nájmu rybníků Nový u Dunajovic a
Ráček ke dni 31.12.2015 z důvodu nutnosti odbahnění obou rybníků. Zastupitelstvo obce Dunajovice
výběrové řízení na nového nájemce s podmínkou odbahnění a užívání rybníků k chovu ryb.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k předání výpovědi nájemci obou rybníků.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 10/12/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

11) Rekonstrukce budovy vodárny – informace
Budova vodárny je hotova, připravena k předání. Nad rámec rozpočtu oprav pláště budovy (zateplení)
byla provedena oprava střechy - vyměněna plechová krytina.
Návrh usnesení č. 11/12/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí předložené informace.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 11/12/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

12) Rozpočtové opatření
Starosta obce a účetní obce předkládá Rozpočtové opatření č. 10/2015 ze dne 5. 10. 2015 a RO č.
11/2015 ze dne 4. 11. 2015.
RO č. 10/2015 ze dne 5. 10. 2015– viz příloha
Zvýšení příjmů
25.000,00 Kč
Snížení příjmů
0,00 Kč
Zvýšení výdajů
117.567,00 Kč
Snížení výdajů
0,00 Kč
Celkem financování
- 92.567,00 Kč
RO č. 11/2015 ze dne 4. 11. 2015– viz příloha
Zvýšení příjmů
30.157,00 Kč
Snížení příjmů
0,00 Kč
Zvýšení výdajů
49.566,00 Kč
Snížení výdajů
0,00 Kč
Celkem financování
- 19.409,00 Kč
Návrh usnesení č. 12/12/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí RO č. 10/2015 ze dne 5. 10. 2015.
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí RO č. 11/2015 ze dne 4. 11. 2015.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 12/12/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

13) Žádost o vybudování stožáru veřejného osvětlení na pozemku parc.č. 2623/23
Majitel RD na pozemku parc.č. st. 28 podal žádost o vybudování sloupu veřejného osvětlení na
pozemku parc.č. 2623/23.
Pro stožár VO je nutný přívod napájecího kabelu NN, nebo se naskýtá možnost vybudování stožáru
VO se solárním napájením.
Na doplnění VO je nutné zpracovat projekt, vyčlenit finanční částku v rozpočtu
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Návrh usnesení č. 13/12/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí žádost o vybudování stožáru VO
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 13/12/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

14) Rozpočet na rok 2016
Starosta obce předkládá zastupitelstvu obce k projednání a schválení návrh Rozpočtu na rok 2016.
Návrh Rozpočtu na rok 2016 byl zveřejněn na úřední desce OÚ Dunajovice dne 26. 11. 2015, sejmut
před zasedáním zastupitelstva obce. Na elektronické ÚD na webu obce byl zveřejněn dne: 26.11.2015,
sejmut 15.12.2015.
Návrh usnesení č. 14/12/2015:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje přebytkový Rozpočet na rok 2016,kde:
- Příjmy činí
3.942.370,00 Kč
- Výdaje činí
3.421.860,00 Kč
- Financování – splátky úvěru
247.428,00 Kč
- Financování – přebytek rozpočtu
273.082,00 Kč
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 14/12/2015 bylo schváleno.

0 x PROTI

15) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Stavy účtů obce
Sparkasse
278.939,72 Kč ke dni 14. 12. 2015
ČMZRB
58.859,59 Kč ke dni 30. 11. 2015
ČNB
873.016,32 Kč ke dni 08. 12. 2015
Pokladna
8.123,00 Kč ke dni 11. 12. 2015
Celkem
1.218.938,63 Kč
16) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22:30 hod.
Zapsal :

Antonín Urbánek ___________________________

Ověřovatelé zápisu:

Petr Holický

___________________________

Miroslav Čada

___________________________

František Uhlíř

___________________________

Starosta obce

V Dunajovicích dne: 14. 12. 2015
Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 28. 12. 2015
Elektronicky zveřejněno dne:
28. 12. 2015
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