Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 18. 2. 2016
od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 2/2016
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
F. Uhlíř
Ing. P. Pumpr
P. Holický
- odchod 22:50 hod.
M. Čada
R. Melmer
J. Marek
A. Urbánek
Omluveni:
Hosté: ing. A. Škrabánek
V. Buman
1)Zahájení zasedání.
Zasedání zahájeno v 19:05 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 11. února 2016 do ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a to od 11. února 2016 do 19. února 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:
Romana Melmera a Miroslava Čadu
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/2/2016:
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Petra Holického, ověřovateli zápisu Romana
Melmera a Miroslava Čadu
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 1/2/2016 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Výběr z nabídek na pacht rybníků Nový u Dunajovic a Ráček
4) Předání Parcelace plocha B-4 vymezené Územním plánem Dunajovice
5) J. a O. Ludvíkovi – smlouva o smlouvě budoucí – věcné břemeno vodovodní přípojka
6) Konečné přezkoumání hospodaření obce Dunajovice za rok 2015
7) Sloučení pozemků v majetku obce (Malý Nový, cesta k č.p. 10, Park, cesta na ČOV) pod
jedno parcelní číslo
8) Nákup zahradní techniky na údržbu obecních pozemků
9) Rozpočtové opatření
10) Návrh veřejnoprávní smlouvy na úseku výkonu speciálního stavebního úřadu ve věcech místních
komunikací
11) Deratizér - kanalizace
12) Oprava hasičské zbrojnice – dotace Jč. kraje
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13) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
14) Závěr
Návrh usnesení č. 2/2/2016:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/2/2016 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Výběr z nabídek na pacht rybníků Nový u Dunajovic a Ráček
Obec Dunajovice zveřejnila dne 25.1.2016 Záměr uzavřít smlouvu o pachtu rybníků Nový u Dunajovic
a Ráček ve vlastnictví Obce Dunajovice. Písemná výzva k předložení nabídek byla zaslána Rybářství
Třeboň a.s., KREDIT DM s.r.o. a ing. A. Škrabánkovi. E-mailem byla zaslána na žádost e-mailem T.
Gabriškovi. Výzva k předložení nabídek byla zveřejněna na Úřední desce OÚ Dunajovice od 25.1.2016
do 17.2.2016. Elektronicky byla zveřejněna na www.obecdunajovice / Úřední deska a v záložce Obecní
úřad / Veřejné zakázky od 25.1.2016 do 16.1.2016.
Zájemci o pacht rybníků mohli podat svou nabídku do pondělí 15.2.2016 do 16:00 hodin. Byly
podány 2 nabídky:
- Nabídka KREDIT DM s.r.o., Dunajovice 102, 379 01 Třeboň, IČ 26042932, pořadové číslo 1,
ve 14:02 hodin, č.j.:29/2016/FUh
- Nabídka ing. Aleš Škrabánek, Rybníkářské poradenství a provoz & další, Svobody 1015, 379
01 Třeboň, IČ 72098236, pořadové číslo 2, v 15:48 hodin, č.j.:30/2016/FUh
V 18:00 hodi dne 15.2.2016 se sešla komise pro otevírání obálek ve složení František Uhlíř, ing. Petr
Pumpr, Petr Holický, Miroslav Čada, Antonín Urbánek, Jaroslav Marek a Roman Melmer (viz
prezenční listina). Starosta obce předložil komisi zalepené obálky s nabídkami, komisí jmenovaný M.
Čada otevřel v 18:15 obě obálky s nabídkami a v pořadí tak jak byly podány, je přečetl.
Z diskuze o podaných nabídkách vyplynul požadavek na ústní doplnění a vysvětlení podaných
nabídek oběma zájemci. Starosta obce byl komisí pověřen, aby na zasedání zastupitelstva obce, dne
18.2.2016, pozval oba zájemce o pacht rybníků.
Starosta obce pozval ing. A. Škrabánka na 19:30 hodin, Vladimíra Bumana, jednatele společnosti
KREDIT DM s.r.o. na 20:30 hodin.
Zastupitelstvu obce byly promítnuty fotografie (76 ks), které byly pořízeny dne 18.2.2016 mezi 10:00
až 12:00 hodinou starostou obce. Fotografie obou rybníků, pozemků pod rybníkem Nový, nad
rybníkem Ráček, pod rybníkem Malý Nový, ze západní strany rybníka Nový. U prezentace fotografií
proběhla diskuze.
Ing. A. Škrabánek ujistil zastupitele, že má zájem o pacht obou rybníků, v případě získání pachtu
rybníky odbahní, ale pouze v případě, že budou vypsány dotace na odbahňování rybníků pro chov ryb.
Navrhl přistavení obou rybníků, dát násadu a po přidělení dotace vylovit a odbahnit. Bez dotace nebude
odbahňovat.
V. Buman předložil (na katastrálních mapách) návrh „rekultivace“ pozemků ve vlastnictví Obce
Dunajovice, které se nacházejí v těsné blízkosti obou rybníků, které nejsou obdělávané ani pronajaté,
celkovou úpravu okolí obou rybníků s použitím sedimentu z rybníků. Po úpravě by se na pozemky
nechal vysázet les.
Dále navrhl úpravu hráze rybníka Nový u Dunajovic (zajílování hrany hráze z rybníka, opevnění
hráze kamenem), na které by se musela finančně, nebo naturálně, podílet i Obec Dunajovice, jako
vlastník hráze a rybníka. Z hráze se vyplavuje kamen do rybníka, místy je hráz děravá, v jižní části
podemletá, propadlá do hloubky cca 0,5 m. Dále navrhl opravit, zpevnit bývalou cestu na jižní straně
rybníka až k lesu nad rybníkem Malý Nový.
Vladimír Buman ujistil zastupitele obce, že v případě získání pachtu, započne okamžitě s pracemi na
odbahnění obou rybníků, představil časový plán prací.
V diskuzi o obou návrzích (cca 60 minut) byly posuzovány předložené varianty odbahnění.
Návrh usnesení č. 3/2/2016:
Zastupitelstvo obce Dunajovice, schvaluje záměr uzavřít smlouvu o pachtu rybníků Nový u Dunajovic
a Ráček se společností KREDIT DM s.r.o. a bude dále jednat o podmínkách pachtu dle předložené a
ústně doplněné nabídky.
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HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 3/2/2016 bylo schváleno.

0 x PROTI

4) Předání Parcelace plocha B-4 vymezené Územním plánem Dunajovice
Starosta obce obdržel od ing. arch. Zdeňka Gottfrieda, zpracovatele parcelace zastavitelné plochy B-4
vymezené Územním plánem Dunajovice, 4 paré tisku Parcelace plochy B-4. Každé paré obsahuje též
CD s elektronickou verzí. Paré č. 2 bylo předáno vedoucímu odboru územního plánování a stavebního
řádu MěÚ Třeboň.
Zpracovatel Územní studie plochy B – 3 a VP - 16 vymezené Územním plánem Dunajovice, ing. arch.
Zdeněk Gottfried předložil úřadu územního plánování v Třeboni (odbor územního plánování a
stavebního řádu MěÚ Třeboň), vypracovaný návrh zadání Územní studie plochy B – 3 a VP - 16
vymezené ÚP Dunajovice. Zároveň byl zaslán obci Dunajovice.
Úřad územního plánování zaslal Obci Dunajovice k vyvěšení na Úřední desce Veřejnou vyhlášku,
kterou vyzívá ke konzultaci návrhu zadání studie zastavitelné plochy B-3 a VP-16 vymezené ÚP
Dunajovice. Zároveň byla tato vyhláška s návrhem parcel zaslána všem majitelům pozemků na ploše
B-3 a VP – 16.
Návrh usnesení č. 4/2/2016:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené informace
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 4/2/2016 bylo schváleno.

0 x PROTI

5) J. a O. Ludvíkovi – smlouva o smlouvě budoucí – věcné břemeno vodovodní přípojka
Zastupitelstvu obce je předkládán návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti inženýrské sítě vodovodní přípojky pro rodinný dům č. 62 v Dunajovicích. Majitelé hodlají
vybudovat vodovodní přípojku pro svůj dům z vodovodního řadu z pozemku parc.č. 2614/1, MK
Slověnická. Tento pozemek je ve vlastnictví Obce Dunajovice.
Návrh usnesení č. 5/2/2016:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene,
služebnosti vodovodní přípojky, mezi Obcí Dunajovice, jako budoucí povinnou stranou a Janem
Ludvíkem a Ondřejem Ludvíkem, oba bytem Č. Budějovice, vlastníky domu č.p. 62, jako budoucí
oprávněnou stranou. Po dokončení stavby bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene.
Smlouva bude uzavřena jako úplatná (jednorázová platba 500,- Kč bez DPH), na dobu neurčitou, za
účelem umístění vodovodní přípojky na zatížené nemovitosti (pozemku parc.č. 2614/1 v k.ú.
Dunajovice) za účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo budoucí oprávněné strany
zřídit, provozovat, opravovat a udržovat vodovodní přípojku na zatížené nemovitosti. Věcné břemeno
bude též zahrnovat právo budoucí oprávněné strany provádět na vodovodní přípojce 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.
Správní poplatek za vklad do katastru a podání do katastru učiní budoucí oprávněný.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 5/2/2016 bylo schváleno.

0 x PROTI

6) Konečné přezkoumání hospodaření obce Dunajovice za rok 2015
Dne 11.2.2016 proběhlo závěrečné přezkoumání hospodaření obce Dunajovice za rok 2015. Starosta
obce předkládá „Závěrečnou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 obce
Dunajovice“.
Zjištěné chyby z minulých let byly napraveny. Ze závěrečného přezkoumání vyplývá, že nebyly
zjištěny žádné závažné chyby a nedostatky uvedené v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
Byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b)
zákona č. 420/2004 Sb.:
- Ve výkazu FIN 2 – 12 M k 30.9.2015 je na položce 4116 v kolonce schválený rozpočet částka ve
výši 60.000,00 Kč. Kontrolou bylo zjištěno, že tato položka vůbec neměla být ve schváleném
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-

rozpočtu, neboť obec neměla žádný oprávněný důvod tuto finanční částku do příjmu rozpočtu
zahrnout. (jednalo se o položku dotace, která byla převzata z roku 2014 při sestavování
rozpočtu na rok 2015).
Kontrolou Smlouvy o poskytnutí dotace v ránci POV Jihočeského kraje v roce 2015 ze dne
9.10.2015 bylo zjištěno, že při zaúčtování vypořádání poukázaných finančních prostředků
nebylo účtováno prostřednictvím účtu 388 (dohadný účet), neboť obec účtovala zálohu ve výši
150.000,00 Kč již k 31. 12. 2015. Poskytovatel dotace oznámil, že vyúčtování zálohy na dotaci
došlo v roce 2016 – k 19. 1. 2016. (Vyúčtování bylo předáno Jihočeskému kraji 22.12.2015,
doplněno do 29.12.2015, krajem zkontrolováno v lednu 2016)
Nebyla provedena inventarizace účtu 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce,
přestože dle Rozvahy k 31.12.2015 vykazuje tento účet zůstatek ve výši 12.828,00 Kč. (Na tomto
účtu byly „vykázány“ předkontace příspěvků a darů Lékařské službě první pomoci Třeboň
2.628 Kč, HC Predators Zvíkov 5.200,- Kč a Nadace pro vydru 5.000,- Kč.)

Návrh usnesení č. 6/2/2016:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí předloženou Závěrečnou zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2015 obce Dunajovice.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 6/2/2016 bylo schváleno.

0 x PROTI

7) Sloučení pozemků v majetku obce (Malý Nový, cesta k č.p. 10, Park, cesta na ČOV) pod
jedno parcelní číslo
Starosta obce předkládá návrh na sloučení pozemků obce:
- Parc.č. 194/4 ostatní plocha – manipulační plocha, 2597/2 ostatní plocha – ostatní komunikace,
2597/5 vodní tok umělý a 2597/6 orná půda s výsadbou stromů okolo cesty, pozemky které jsou
součástí účelové komunikace na ČOV. Od sjezdu ze silnice III/15512 až k vstupním vratům do
ČOV. Sloučit do druhu pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace.
- Parc.č. st.32/1 společný dvůr, 1721/2 ostatní plocha – manipulační plocha a 2623/23 ostatní
plocha – manipulační plocha, účelová komunikace k domu č.p. 10. Pozemky parc.č. st.32/1 a
1721/2 byly směněny za pozemky obce již před léty, navazují na jižní straně za požární nádrží
na pozemek parc.č. 2623/1 ostatní plocha – manipulační plocha (náves) a na severní straně na
cestu od domu č.p. 10 na pozemek parc.č. 2623/23, oba ostatní plocha - manipulační plocha.
Sloučit do druhu pozemku ostatní plocha – manipulační plocha
- Parc.č. 473/9 a 473/19, oba vodní plocha – rybník, Malý Nový. Sloučit do druhu pozemku
rybník
- Parc.č. 2195/12 a 2195/14, oba vodní plocha – rybník, Křoví. Sloučit do druhu pozemku rybník
- Parc.č. st.95 zbořeniště a 2623/19 ostatní plocha – sportovní a rekreační plocha, oba pozemky
tvoří park na návsi ohraničený chodníky, včetně plochy chodníků. Zbořeniště je bývalá váha
JZD naproti kapličce, dnes uvnitř parku.
V katastru nemovitostí a v majetku obce jsou zbytečně vedeny pozemky o malých výměrách a pod
druhem, který neodpovídá skutečnosti. Např. zbořeniště bývalé váhy na návsi o výměře 5 m², cesta na
ČOV byla zatrubněna přívodním řadem bývalá stoka a byla rozšířena původní cesta, nebo jeden rybník
na dvou parcelách (Křoví, Malý Nový). Z tohoto důvodu a pro přehlednost v katastru nemovitostí a
majetku obce by bylo dobré sloučit výše uvedené pozemky.
Návrh usnesení č. 7/2/2016:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje sloučení pozemků:
- Parc.č. 194/4 ostatní plocha – manipulační plocha, 2597/2 ostatní plocha – ostatní komunikace,
2597/5 vodní tok umělý a 2597/6 orná půda s výsadbou stromů okolo cesty, pozemky které jsou
součástí účelové komunikace na ČOV. Od sjezdu ze silnice III/15512 až k vstupním vratům do
ČOV. Sloučit do druhu pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace.
- Parc.č. st.32/1 společný dvůr, 1721/2 ostatní plocha – manipulační plocha a 2623/23 ostatní
plocha – manipulační plocha, účelová komunikace k domu č.p. 10. Pozemky parc.č. st.32/1 a
1721/2 byly směněny za pozemky obce již před léty, navazují na jižní straně za požární nádrží
na pozemek parc.č. 2623/1 ostatní plocha – manipulační plocha (náves) a na severní straně na
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cestu od domu č.p. 10 na pozemek parc.č. 2623/23, oba ostatní plocha - manipulační plocha.
Sloučit do druhu pozemku ostatní plocha – manipulační plocha
Parc.č. 473/9 a 473/19, oba vodní plocha – rybník, Malý Nový. Sloučit do druhu pozemku
rybník
Parc.č. 2195/12 a 2195/14, oba vodní plocha – rybník, Křoví. Sloučit do druhu pozemku rybník
Parc.č. st.95 zbořeniště a 2623/19 ostatní plocha – sportovní a rekreační plocha, oba pozemky
tvoří park na návsi ohraničený chodníky, včetně plochy chodníků. Zbořeniště je bývalá váha
JZD naproti kapličce, dnes uvnitř parku. Sloučit do druhu pozemku ostatní plocha – sportovní
a rekreační plocha.

HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 7/2/2016 bylo schváleno.

0 x PROTI

8) Nákup zahradní techniky na údržbu obecních pozemků
Starosta obce předkládá návrh na nákup zahradního traktoru s profesionální převodovkou a
profesionálním dvouválcovým motorem (válec má vložky pístů) o výkonu 23 Hp (koní). Tento
zahradní traktor s motorem 23 koní může mít žací ústrojí – mulčovač, který umožní pravidelné
mulčování sekané trávy bez sběru, tím ušetří sběr a odvoz trávy ze sečených ploch. Pořizovací cena
traktoru 137.900,- Kč včetně DPH + žací ústrojí (mulčovač) šíře 110 cm za cenu 26.000,m- Kč včetně
DPH.
V současné době seče obec cca 2 hektary obecních pozemků, část se sbírá, část se nechává ležet.
Některé velké plochy se sečou křovinořezem, což není finančně ani časově efektivní. Plochy parku,
hřiště a náves se seče sekačkou z roku 2004, která má svojí životnost ukončenou, dosloužila. Oprava
bude stát tolik, co minimálně polovina nové.
Při koupi traktoru, s garancí životnosti 10 let a možností mulčování (tedy sečení bez sběru), lze za tuto
dobu ušetřit na výdajích nejenom pořizovací cenu, ale ještě na koupi nového za 10 let. Tento traktor lze
používat jako všestranný komunální stroj při dokoupení čelní radlice na sníh, rozmetadlo na zimní
posyp i posyp hnojiva, přívěsný vozík, přední zametací kartáč na chodníky nebo místní komunikace i
se sběrem jak na sníh, tak na písek z posypu.
V rozpočtu na rok 2015 byly rozpočtovány výdaje na nákup zahradního traktoru, v letních měsících
byl rozpočet napjatý, až na konci roku po úhradě výstavby kanalizace a úhradě opravy vodárny se dalo
vynaložit prostředky na zahradní techniku. Předložena nabídka s technickými údaji a doplňky.
Z diskuze vzešel návrh na koupi traktoru Starjet Exclusive UJ 102-23 (P6) 4 x 4, s pohonem všech
čtyř kol (pro lepší manipulaci s nářadím v zimních měsících) za cenu 174.900,- Kč včetně DPH
Návrh usnesení č. 8/2/2016:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje nákup zahradního traktoru Starjet Exclusive UJ 102-23 (P6)
4 x 4 české výroby s žacím ústrojím na sečení 102 cm a sběrným košem za cenu 174.900,- Kč včetně
DPH + výměnné žací ústrojí 110 cm pro mulčování za cenu 26.000,- Kč včetně DPH. Celková cena
200.900,- Kč včetně DPH
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 8/2/2016 bylo schváleno.

1 x PROTI

9) Rozpočtové opatření 1/2016, 2/2016
Starosta obce a účetní obce předkládá Rozpočtové opatření č. 1/2016.
Zvýšené výdaje se týkají úpravy lesního pozemku – lom (33.033,- Kč), faktura analýza vzorků
sedimentu Nový a Ráček (24.442,- Kč), faktura TDI kanalizační sběrač B a B1 (36.300,- Kč), faktura
parcelace plochy B-4 (13.310,- Kč)
RO č. 1/2016
Zvýšení příjmů
Snížení příjmů
Zvýšení výdajů
Snížení výdajů
Celkem financování

0,00 Kč
0,00 Kč
107.085,00 Kč
0,00 Kč
- 107.085,00 Kč .
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Návrh usnesení č. 9/2/2016:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí RO č. 1/2016.
HLASOVÁNO
x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 9/2/2016 bylo schváleno.

0 x PROTI

Rozpočtové opatření 2/2016
RO č. 2/2016
Zvýšení příjmů
0,00 Kč
Snížení příjmů
0,00 Kč
Zvýšení výdajů
200.900,00 Kč
Snížení výdajů
0,00 Kč
Celkem financování
- 200.900,00 Kč .
Návrh usnesení č. 10/2/2016:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016 – nákup zahradního traktoru..
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 10/2/2016 bylo schváleno.

1 x PROTI

10) Návrh veřejnoprávní smlouvy na úseku výkonu speciálního stavebního úřadu ve věcech místních
komunikací
Obec Dunajovice obdržela Návrh „Veřejnoprávní smlouvy na úseku výkonu speciálního stavebního
úřadu ve věcech místních komunikací“. Obec Dunajovice jako silniční správní úřad ve věcech
místních komunikací by měla vykonávat i působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních
komunikací. Toto jí ukládá novela zákona č. 268/2015 Sb., kterou se mění zákon č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o
silničním provozu). Na výkon speciálního stavebního úřadu nemá obec zaměstnance proškoleného pro
výkon státní správy.
V případě, že by kromě obce požadoval někdo postavit příjezdovou místní komunikaci ke svému
pozemku, měl by podat žádost Obecnímu úřadu Dunajovice, ten by měl tuto žádost předat nadřízenému
orgánu, tedy Krajskému úřadu a ten delegovat tuto žádost na silniční správní úřad některé obce
z rozšířenou působností, např. MěÚ Třeboň. Tento by měl tuto žádost vyřídit. Stejný postup by měla
udělat i obec při stavbě obecní místní komunikace.
Krajský úřad připravil návrh veřejnoprávní smlouvy a všem obcím v kraji předal informaci že lze
s ORP uzavřít tuto bezplatnou veřejnoprávní smlouvu, kterou by obec delegovala své pravomoci na
ORP. Smlouva musí být schválena zastupitelstvem obce. Znění předložené smlouvy je schváleno
Radou města Třeboň. V návrhu smlouvy se uvádí platnost do konce roku 2016. Předpokládá se novela
zákona o obcích s platností od roku 2017, která by odebrala obcím pravomoci v místních
komunikacích.
Je otázkou, zda je nutné na tak krátkou dobu se smluvně zavazovat, když nelze předpokládat stavbu
místní komunikace v katastru naší obce.
Návrh usnesení č. 11/2/2016:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje předloženou veřejnoprávní smlouvu na úseku výkonu
speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací mezi Městem Třeboň a Obcí Dunajovice.
HLASOVÁNO
0 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 11/2/2016 nebylo schváleno.

6 x PROTI

11) Deratizér - kanalizace
V kanalizaci se údajně množí krysy a potkani. Starosta obce překládá
Návrh usnesení č. 12/2/2016:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje deratizaci kanalizace v obci.
HLASOVÁNO
0 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
6 x PROTI
Usnesení č. 12/2/2016 nebylo schváleno.
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12) Oprava hasičské zbrojnice – dotace Jč. kraje
Jihočeský kraj vypsal dotace na opravu hasičských zbrojnic. Lze vyměnit vrata do zbrojnice, udělat
odvodnění – ob kopání obvodových zdí, uložení drenáže, izolace, svedení do kanalizace.
Starosta ve spolupráci s V. Palusem ml. předkládá 3 nabídky na sekční garážová vrata včetně
rozpočtů a položkový rozpočet na vnější sanaci zdiva hasičské zbrojnice.
Z okapových svodů stéká voda pod budovu hasičárny, zdivo je vlhké, voda od základů vzlíná. Je
nutné udělat svislou izolaci zdiva a základů, dešťové vody ze svodů odkanalizovat. Oboje vrata
hasičské zbrojnice jsou od země zkorodovaná, nedávno byla provedena oprava navařením pásu plechu
do spodního pole vrat.
Návrh usnesení č. 13/2/2016:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje záměr podat žádost o dotaci na opravu hasičské zbrojnice –
ob kopání základů, svislá izolace nopovou fólií, odvod vody drenážním potrubím do kanalizace a
výměnu obou vrat za nová sekční vrata.
Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení výdajů na opravy na minimální částku 53.000,- Kč, to je
minimálně 30% z plánovaných výdajů na opravu hasičské zbrojnice.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 13/2/2016 nebylo schváleno.

0 x PROTI

13) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Stavy účtů obce
Sparkasse
686.724,28 Kč ke dni 17. 02. 2016
ČMZRB
8.756,64 Kč ke dni 31. 01. 2016 + 75.000,- Převod fin. prostř. 3.2.2016
ČNB
614.746,11 Kč ke dni 04. 02. 2016
Pokladna
25.532,00 Kč ke dni 18. 02. 2016
Celkem
1.335.759,03 Kč + 75.000,- Převod finančních prostředků 3.2.2016 z ČNB

14) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 23:10 hod.
Zapsal :

ing. Petr Pumpr

___________________________

Ověřovatelé zápisu:

Roman Melmer

___________________________

Miroslav Čada

___________________________

František Uhlíř

___________________________

Starosta obce

V Dunajovicích dne: 18. 2. 2016
Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 28. 2. 2016
Elektronicky zveřejněno dne:
28. 2. 2016
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