Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 23. 6. 2016
od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 6/2016
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
F. Uhlíř
Ing. P. Pumpr
M. Čada
R. Melmer
J. Marek
Omluveni:
P. Holický
A. Urbánek
Hosté:
1)Zahájení zasedání.
Zasedání zahájeno v 19:35 hod. starostou obce F. Uhlířem (dále jako „předsedající“). Předsedající
schůze konstatoval, že zasedaní bylo řádně svoláno dne 16. června 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 16. června 2016 do ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a to od 17. června 2016 (potíže s internetem) do 24. června
2016.
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:
Romana Melmera
Předsedající navrhl ověřovateli zápisu:
Ing. Petra Pumpra a Jaroslava Marka
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/6/2016:
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Romana Melmera, ověřovateli zápisu Ing. Petra
Pumpra a Jaroslava Marka
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 1/6/2016 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Odpisový plán vodohospodářského majetku Obce Dunajovice
4) Kalkulace cen vodného a stočného
5) Financování obnovy vodohospodářského majetku
6) Průběžná provozní monitorovací zpráva - ČOV
7) Vyúčtování neinvestičních nákladů na žáky ZŠ a MŠ, Dohoda o příspěvku na úhradu
neinvestičních výdajů provozu MŠ a školských zařízení
8) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
9) Závěr
Návrh usnesení č. 2/6/2016:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO

5 x PRO

0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
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0 x PROTI

Usnesení č. 2/6/2016 bylo schváleno.
3) Odpisový plán vodohospodářského majetku Obce Dunajovice
Obec Dunajovice má nastaven odpisový plán pro vodohospodářský majetek jako rovnoměrný na dobu
50 let. Takto bylo zahájeno odpisování od kolaudace vodohospodářských staveb (ČOV, kanalizační
sběrač „B“, oddílná kanalizace a prodloužení vodovodu západní část k.ú.,) od roku 2015. Tento nový
majetek postavený z plastového potrubí lze odepisovat delší dobu, než 50 let. Nastavení odpisů bylo
konzultováno s daňovým poradcem.
Starosta obce a účetní obce předkládají zastupitelstvu obce ke schválení návrh nového odpisového
plánu vodohospodářského majetku a přechod na komponentní odpisování. Viz příloha.
Vodohospodářský majetek byl rozdělen na jednotlivé komponenty (části majetku nebo souboru
majetku, u které je výše ocenění významná v poměru k výši ocenění celého majetku nebo souboru
majetku a jejíž předpokládaná doba používání se významně liší od předpokládané doby používání
celého majetku nebo souboru majetku – Český účetní standard č. 708, bod 3.1 , písm. d) ) podle
předpokládané doby životnosti jednotlivých komponent:
Stavba „Kanalizace a ČOV Dunajovice“:
- Kanalizační potrubí propojovací
- Kanalizační sběrače přívodní
- Štěrbinová nádrž
- Lapák písku
- Vodovodní přípojka
- Budova – provozní objekt
- Přípojka elektřiny
- Elektroinstalace
- komunikace
- terénní a sadové úpravy
Stavba „Kanalizačního sběrače „B“
- Celá stavba je kanalizační potrubí
Stavba „Oddílné kanalizace a prodloužení vodovodu západní část k.ú.“:
- Stavba vodovodu
- Stavba splaškové kanalizace
- Stavba dešťové kanalizace
Ocenění jednotlivých komponent bylo provedeno dle smluv o dílo, fakturací částí staveb a k
jednotlivým komponentám byly přičteny v poměru jednotlivých komponent k celkové stavbě i ostatní
náklady stavby (TDI, Projektová dokumentace, příprava území, koordinátor BOZP, autorský dozor a
podobně). Pro jednotlivé komponenty byly nastaveny odpisy z majetku na dobu od 30 let (oplocení) až
90 let (kanalizační potrubí). Jelikož již za rok 2015 byly provedeny odpisy dle původního odpisového
plánu, pro rok 2016 a dále jsou do návrhu odpisového plánu nastaveny zůstatkové ceny jednotlivých
komponent snížené o tyto odpisy a doba odpisování snížena o 1 rok (oplocení na 29 let, až kanalizační
potrubí na 89 let).
Po schválení zastupitelstvem obce je možné dle nového odpisového plánu nastavit i odpisy do
kalkulace vodného a stočného, kde jsou odpisy oprávněným nákladem a zároveň je provozovatel a
vlastník vodohospodářského majetku povinen tvořit fond oprav a obnovy majetku, minimálně ve výši
odpisů z tohoto majetku.
Návrh usnesení č. 3/6/2016:
Zastupitelstvo obce schvaluje odpisová plán vodohospodářského majetku (viz příloha), dle kterého
budou prováděny odpisy od 1.1.2016.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 3/6/2016 bylo schváleno.
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0 x PROTI

4) Kalkulace cen vodného a stočného
Zastupitelstvu obce je předložena kalkulace vodného a stočného pro období 10.7.2016 až 31.12.2016,
kde jsou upraveny odpisy z vodohospodářského majetku, dle usnesením Zastupitelstva obce
Dunajovice č. 3/6/2016, schváleného odpisového plánu.
Kalkulace předložena, přečtena, vysvětleny jednotlivé oprávněné náklady. Tato kalkulace je
předkládána z důvodu neplnění fondu financování obnovy vodovodu a kanalizace. Nenaplněním fondu
obnovy vodovodů a kanalizací, bohužel, došlo nejenom pozdním schválením ceny stočného pro pouze
část roku 2015 (nižší úhrady za stočné), ale i tím, že nebyly do kalkulace ceny stočného pro rok 2016
zahrnuty všechny odpisy z nově postaveného majetku (ČOV, kanalizační sběrač „B“, oddílná
kanalizace a prodloužení vodovodu západní část k.ú.), tyto odpisy byly známy až v lednu 2016 po
zařazení vodohospodářského majetku. Do kalkulace jsou zahrnuty veškeré oprávněné náklady.
Schválením ceny vodného a stočného a vyvěšením na úřední desce po dobu 15 dnů, může platnost
nové aktualizované ceny stočného (cena vodného zůstává nezměněna) začít platit 10.7.2016.
Návrh usnesení č. 4/6/2016:
- Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje cenu vodného a stočného na zbývající část roku 2016 dle
předložené kalkulace. Stočné ve výši 44,94 Kč / m³ + 15% DPH, to je celkem 51,68 Kč/ m³ včetně
DPH. Vodné nezměněno, 29,60 Kč/ m³ + 15% DPH, to je celkem 34,04 Kč/ m³ včetně DPH, pevná
složka vodného 288,- Kč / přípojka / rok + 15% DPH, to je celkem 331,20 Kč / přípojka / rok včetně
DPH
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 4/6/2016 bylo schváleno.

0 x PROTI

5) Financování obnovy vodohospodářského majetku
Starosta obce požádal Waldviertler Sparkasse Bank AG, pobočku Jindřichův Hradec, kde má Obec
Dunajovice veden běžný účet, o možnost zřízení nového účtu, nebo podúčtu k běžnému účtu a o
podmínky vedení účtu, na kterém by byly vedeny finanční prostředky na financování obnovy vodovodu
a kanalizace. Obci byl nabídnut spořící účet, kde vedení a zrušení je zdarma, poplatky za příchozí či
odchozí položky nejsou účtovány, z tohoto účtu lze převádět finanční prostředky pouze na běžný účet
obce a poté z tohoto provádět úhrady, na spořícím účtu nejsou žádné výpovědní lhůty, tedy je každý
den možno z účtu denně převádět finanční prostředky.
Tento spořící účet je úročen při zůstatku do 130.000,- Kč 0,75 % p. a., jakákoliv částka nad 130.000,Kč je úročena 0,20 % p. a.
Dle provedené poptávky je podobný produkt ING Konto, který se liší úrokovými sazbami. Do výše
finančních prostředků - částky 400.000,- Kč je výše úroku 0,50 % p. a., částka nad 400.000,- Kč je
úročena 0,25 % p. a. tento spořící účet při částce 400.000,- Kč má vyšší zúročení proti spořícímu účtu
Waldviertler Sparkasse Bank AG o cca 500,- Kč p. a., nad částku 400.000,- Kč o 0,05 % p. a. Ostatní
podmínky jsou stejné.
Návrh usnesení č. 5/6/2016:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje založení spořícího účtu ING Konto u ING Bank N.V.
Českomoravská 2420/15, 19000 Praha 9, IČ: 49279866 v české měně, na který budou ukládány pouze
finanční prostředky, tvořené odpisy z vodohospodářského majetku, případné dotace obce do
vodohospodářského majetku a ze kterého bude financována obnova a rozvoj vodovodů a kanalizací
v obci Dunajovice, vodohospodářského majetku ve vlastnictví a provozování Obce Dunajovice
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 5/6/2016 bylo schváleno.
6) Průběžná provozní monitorovací zpráva - ČOV
Do 30.6.2016 musí být zpracována roční průběžná provozní monitorovací zpráva dle Smlouvy o
poskytnutí dotace na stavbu „Kanalizace a ČOV Dunajovice“. Tato zpráva je částečně připravena, bude
dopracována a P. Heidingrem zadána do programu BENEFIL.
Návrh usnesení č. 6/6/2016:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí předložené informace.
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HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 6/6/2016 bylo schváleno.

0 x PROTI

7) Vyúčtování neinvestičních nákladů na žáky ZŠ a MŠ, Dohoda o příspěvku na úhradu
neinvestičních výdajů provozu MŠ a školských zařízení za rok 2015
Obci Dunajovice bylo zasláno vyúčtování neinvestičních nákladů na provoz mateřských škol a
školských zařízení Města Třeboně za rok 2015, které navštěvují děti a žáci mající trvalé bydliště v obci
Dunajovice. Toto vyúčtování je předloženo.
Ve vyúčtování jsou podrobně rozděleny neinvestiční náklady, dotace na žáka z RUD, nevyčerpané
dotace ze školní jídelny byly přesunuty do mateřských škol. Ve vyúčtování jsou uvedeny 2 děti, které
nemají trvalý pobyt v obci, odbor školství Města Třebně byl na toto upozorněn. Celková částka, kterou
by měla obec uhradit na pokrytí neinvestičních nákladů na provoz MŠ v roce 2015 za děti – občany
obce je celkem 9.244,00 Kč.
S vyúčtováním byla zaslán návrh „Dohody o příspěvku na úhradu neinvestičních výdajů provozu
mateřských škol a školských zařízení“ mezi Městem Třeboň a Obcí Dunajovice. Dohoda předložena,
přečtena.
Návrh usnesení č. 7/6/2016:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje návrh „Dohody o příspěvku na úhradu neinvestičních
výdajů provozu mateřských škol a školských zařízení“ mezi Městem Třeboň a Obcí Dunajovice.
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje úhradu příspěvku za každé dítě (žáka) s trvalým pobytem
v obci Dunajovice, které navštěvuje mateřskou školu či školní jídelnu zřizovaných Městem Třeboň, dle
přiloženého vyúčtování.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 7/6/2016 bylo schváleno.

0 x PROTI

8) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Stavy účtů obce
Sparkasse
ČMZRB
ČNB
Pokladna
Celkem

341.645,87 Kč ke dni 22. 06. 2016
57.688,11 Kč ke dni 31. 05. 2016
1.012.616,20 Kč ke dni 09. 06. 2016
16.335,00 Kč ke dni 21. 06. 2016
1.428.285,18 Kč

9) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 21:30 hod.
Zapsal :

Roman Melmer

___________________________

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Marek

___________________________

Ing. Petr Pumpr

___________________________

František Uhlíř

___________________________

Starosta obce

V Dunajovicích dne: 23. 6. 2016
Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 3. 7. 2016
Elektronicky zveřejněno dne:
3. 7. 2016
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