Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 25. 8. 2016
od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 7/2016
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
F. Uhlíř
P. Holický
M. Čada
A. Urbánek
J. Marek
Omluveni:
Ing. P. Pumpr
R. Melmer
Hosté:
L. Küffner
Ing. Z. Víta
V. Palus
J. Víta
1)Zahájení zasedání.
Zasedání zahájeno v 19:25 hod. starostou obce F. Uhlířem (dále jako „předsedající“). Předsedající
schůze konstatoval, že zasedaní bylo řádně svoláno dne 17. srpna 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 17. srpna 2016 do ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a to od 17. srpna 2016 do 26. srpna 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:
Petra Holického
Předsedající navrhl ověřovateli zápisu:
Antonína Urbánka a Miroslava Čadu
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/7/2016:
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Petra Holického, ověřovateli zápisu Antonína
Urbánka a Miroslava Čadu
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 1/7/2016 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Vodné a stočné, stížnosti, Zpráva o posouzení následného monitoringu za rok 2015
4) Výběrové řízení na dodavatele opravy kaple Zvěstování Panny Marie v obci
5) Silnice oprava okolo č.p. 64, Lomnická oprava před č.p. 11, prodloužení pro stavbu RD
„Dvorecká“, Povolení sjezdu – stavba propustku na pozemku parc.č. 2601/2
6) Turistická destinace Třeboňsko
7) Veřejná vyhláška – omezení doby nočního klidu
8) Pozemky parc.č. 497/10 a 497/11 převod na les, odbahnění rybníků
9) Oprava výměna veřejného osvětlení – nabídka
10) Rozpočtové opatření
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11) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
12) Závěr
Návrh usnesení č. 2/7/2016:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/7/2016 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Vodné a stočné, stížnosti, Zpráva o posouzení následného monitoringu za rok 2015
Po vyvěšení kalkulace stočného po minulém zasedání zastupitelstva obce, po zdražení stočného, si
několik občanů stěžovalo u zastupitelů obce na výši stočného. Starostovi obce byly tyto stížnosti
přetlumočeny. Proto se starosta obce, po konzultaci s místostarostou obce a několika zastupiteli obce,
rozhodl vyhotovit „vysvětlení“ k výpočtu cen vodného a stočného v obci. Tato osmistránková zpráva
byla občanům a majitelům nemovitostí doručena do dopisních schránek. Při konzultacích jsme hovořili
o svolání „veřejné schůze“, kde by se vše vysvětlilo, starosta obce navrhoval sepsat na papír a rozdat
občanům. Důvody byly dva, první je ten, že se k textu může každý znovu a znovu vrátit, může si
informace, které budou prezentovány ověřit, zkontrolovat. Druhý důvod je malá účast občanů na
veřejné schůzi, vždy sedí více lidí ve výčepu, než na sále. Přitom se starosta obce nebrání setkání
s občany. Na druhé straně není zaručeno, zda by se na veřejné schůzi probrala celá problematika
vodného a stočného, protože i ta osmistránková zpráva by se nechala ještě rozšířit o jednu až dvě
stránky.
Obec Dunajovice, po zpracování „Průběžné provozní monitorovací zprávy“ (PPMZ) ke stavbě
Kanalizace a ČOV Dunajovice a jejím zaslání na Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) byla
nucena pro rok 2016 upravit cenu stočného z důvodu neplnění finanční udržitelnosti projektu. Po
diskuzích s provozním manažerem ze SFŽP, bylo zjištěno, že SFŽP vede u našeho projektu jinou
finanční analýzu, tedy požadovali od obce ještě další navýšení cen stočného. V počátku července se
tato nepřesnost vysvětlila, byla odsouhlasena finanční analýza, ze které vycházela obec, cena stočného
pro zbývající část roku 2016 byla SFŽP přijata.
Dne 1.8.2016 byla Obci Dunajovice doručena „Zpráva z posouzení následného (ex-post)
monitoringu roku 2015 v oblasti provozování a finanční udržitelnosti“.
Ve zprávě se uvádí, že bylo provedeno posouzení dodržování podmínek poskytnutí dotace v oblasti
provozování a zajištění finanční udržitelnosti vodohospodářské infrastruktury (VHI), uvedených
v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) pro projekt Kanalizace a ČOV Dunajovice za monitorovací
rok 2015.
Dále se ve zprávě uvádí, že podmínky, které musí konečný příjemce ve vztahu k poskytnuté dotaci na
projekt z OPŽP 2007 – 20013 plnit po celou dobu jeho udržitelnosti (10 let od ukončení realizace
akce), jsou zakotveny v RoPD, přičemž z pohledu modelu provozování „Obec provozuje sama“ by měla
být zajištěna finanční udržitelnost VHI dosažením skutečné ceny stočného alespoň ve výši 90% ceny
pro stočné dle relevantní finanční analýzy (FA) přepočteno na běžné ceny daného roku.
Dále se uvádí, že s ohledem na výše uvedené je nutné, dle podmínek poskytnutí dotace uvedených
v RoPD, uvést do souladu cenu pro stočné účtovanou konečným odběratelům, a to od následujícího
kalendářního roku na hodnotu odpovídající ceně stočného (alespoň ve výši 90%) uvedené v relevantní
FA Projektu, přepočteno na běžné ceny daného roku. Tímto krokem dojde k naplnění podmínek RoPD
ve vztahu k provozní situaci projektu, včetně zajištění finanční udržitelnosti VHI tvorbou minimální
ceny pro stočné dle relevantní FA.
Dále se uvádí, že v případě nedodržení Podmínek poskytnutí dotace, uvedených v RoPD v oblasti
provozování, přistoupí Řídící orgán OPŽP 2007 – 2013 (tj. Ministerstvo životního prostředí ČR)
nejpozději od roku 2016 k udělení příslušné sankce.
Dále se uvádí, že v případě zjištění příjemce dotace, že podmínky poskytnuté dotace týkající se
udržitelnosti projektu nejsou u projektu dodržovány ani v monitorovaném roce 2016, umožňujeme
příjemcům dotace provést nápravná opatření v této oblasti i během roku 2016.
Podepsán Mgr. M. Kubice, ředitel Sekce řízení OPŽP.
Pro vysvětlení. Vzhledem k porovnání všech nákladů na stočné s cenou stočného a množstvím
fakturované odpadní vody pro rok 2015 bylo zjištěno, že obec neplní podmínky finanční udržitelnosti
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projektu uvedené v RoPD, tedy netvoří dostatečné příjmy, které by se měly ukládat do fondu oprav a
obnovy majetku VHI. To je minimálně 90% z ceny uvedené ve Fa pro rok 2015 (100% = 28,99 Kč/m³
+ inflace + 15% DPH). Dále bylo zjištěno, že odpisy z VHI jsou tak vysoké, že by se stočné mělo
účtovat ve výši cca 60,00 Kč/ m³ + 15% DPH, aby se naplnil fond oprav a obnovy majetku. Z tohoto
důvodu byl zastupitelstvem schválen a přepracován nově od roku 2016 odpisový plán VHI na
komponentní, kde bylo dosaženo snížení odpisů a tím „snížení“ ceny na cca 45,- Kč/ m³ + 15% DPH.
Z pohledu SFŽP, poskytovatele dotace a FA je sice cena vyšší, než požadovaná, ale z pohledu
výpočtu ceny stočného a plnění fondu oprav a obnovy majetku je cena přiměřená, měla by
naplňovat tento fond. Zároveň jsme tímto provedly nápravná opatření během roku 2016, tak jak to
umožňuje poskytovatel dotace a tím, alespoň lze v to doufat, zamezili při zpracování následné PPMZ
za rok 2016 možným sankcím od řídícího orgánu, tedy Ministerstva životního prostředí.
Průběžná monitorovací zpráva za rok 2015 má 2 části. Ta první je již popsána výše, finanční
udržitelnost projektu, tedy cena stočného a z této ceny generování finančních prostředků do fondu
oprav a obnovy majetku. Druhá část se týká provozu čistírny a kanalizace. Tedy vykazování
zabezpečení provozu - čištění odpadních vod (prokazování odběrem vzorků na nátoku a odtoku),
smluvní likvidace sedimentů, fakturace odběratelům, změn v provozu, dostavby, přestavby, případně
oprav na čistírně, platební situace obce, jako příjemce dotace (splátky úvěru, zda je či není zastaven
majetek proti úvěru), pojištění majetku, změna v plátcovství DPH, odvod čistého příjmu do fondu
oprav a obnovy majetku a další. Tato druhá část PPMZ byla v pořádku, tedy nebyl zde žádný
problém.
Starosta obce, ještě před roznáškou osmistránkové zprávy o výpočtu cen stočného a vodného
odpovídal cca 2 hodiny na otázky jednoho ze stěžovatelů. To už měl cca 7 stran zpracovaných. I
stěžovatel se zmínil, že problematiku vodného a stočného konzultoval s vedoucím odboru ŽP MěÚ
Třeboň, pátral v tisku, na internetu. Nakonec „pravděpodobně“ došel ke stejným závěrům, ke kterým
došlo zastupitelstvo.
Po zahájení Zasedání zastupitelstva obce byl vznesen dotaz k přítomným hostům, bylo sděleno, že se
dostavili z důvodu vysvětlení zvýšení „zdražení o polovinu“ ceny stočného.
Nejprve starosta obce obě části PPMZ zastupitelstvu a přítomným hostům předložil, přečetl. Poté se
rozvinula diskuze mezi hosty, občany a zastupiteli včetně starosty obce. Z diskuze vzešel od mladších
hostů požadavek na dotování ceny stočného z rozpočtu obce. Pro starostu obce je tento požadavek
nepřijatelný, snažil se všem přítomným vysvětlit, že cena vodného je prakticky dotována, cena zůstává
na stejné výši již od minimálně roku 2011, od doby, kdy Vodovod Dunajovice provozovala společnost
ČEVAK a.s., a přitom v té době získala obec pouhých 1.000,- Kč ročního nájmu. Od roku 2013 si
začala obec provozovat vodovod sama. V roce 2012 zároveň prováděla obec opravu vrtu a stavbu
přípojky elektřiny, v loňském roce opravu budovy vodárny, obě tyto opravy stály cca 800.000,- Kč.
Přítomným bylo předloženo Porovnání výpočtu ceny vodného a stočného za rok 2015, ze kterého
vyplývá, že v roce 2015 mě být cena vodného cca 46,24 Kč bez DPH a „kalkulační zisk“ byl záporný,
tvořil – 29% z ceny vodného. Tedy každý m³ dodávané pitné vody byl dotován 12,94 Kč bez DPH.
Tato „dotace“ byly náklady na opravu budovy vodárny, jejího zařízení (výměna elektroinstalace,
oprava střechy, fasády, výměna okna a dveří).
Všem hostům byly předloženy účetní doklady z majetku obce, vyčíslení odpisů dle původního plánu
odpisů, tak nově schváleného plánu odpisů na rok 2016. Byl vyčíslen rozdíl – snížení odpisů na rok
2016 oproti roku 2015, tedy „zlevnění ze 60,- Kč na 45,- Kč, vše bez DPH.
Všichni přítomní, jak zastupitelé, tak hosté, byli starostou obce ujištěni, že starosta obce nehodlá
„strkat hlavu do oprátky“, nehodlá činit něco proti zákonu o vodovodech a kanalizacích (oprávněné
náklady, výpočet ceny vodného a stočného, platba paušálem), ani proti zákonu o účetnictví. Státem
jsou nastaveny podmínky pro provozování, kalkulaci, tvorbu rezerv (fond na obnovu a rozvoj) a tyto
hodlá plnit. Zároveň bylo vysvětleno, že kdyby obec dotovala fond pro obnovu a rozvoj VHI ročně
částkou cca 200.000,- Kč, tak by tato částka chyběla v rozpočtu obce na jiné potřebné projekty opravu
zanedbaného majetku obce (škola, rybníky, budova OÚ a podobně).
Hosté konstatovali, že obec získala dotaci na stavbu čistírny odpadních vod, ale tuto dotaci vlastně
v ceně stočného uhradí odběratel, tedy občan v ceně stočného. Starosta obce konstatoval, že tak to
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bohužel, nebo bohudík, je. K tomuto by chtěl starosta obce doplnit, že když si podnikatel zakoupí nový
stroj pro svoji výrobu, tak i kupující tento stroj v koupeném výrobku zaplatí, neboť si podnikatel
v účetnictví a kalkulaci ceny výrobku započítá odpis z nově zakoupeného stroje. Do kalkulace výrobku
se započítá i odpis z kancelářské, provozní, výrobní budovy, i ze zakoupeného automobilu na přepravu
výrobků, a podobně. I tyto odpisy si pravděpodobně uplatňuje třeba truhlář ze strojů na zpracování
dřeva při tvorbě ceny svého výrobku, a jeho zákazník mu odpisy zaplatí v ceně výrobku. Jeto zcela
jednoduché, dodržování zákona o účetnictví.
Diskuze o stočném byla ukončena cca ve 22:00 hodin.
Návrh usnesení č. 3/7/2016:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Průběžnou provozní monitorovací zprávu za rok 2015 k projektu
Kanalizace a ČOV Dunajovice,
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o posouzení následného (ex-post) monitoringu roku 20145
v oblasti provozování a finanční udržitelnosti a povinnosti z ní vyplývající
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 3/7/2016 bylo schváleno.

5 x PROTI

4) Výběrové řízení na dodavatele opravy kaple Zvěstování Panny Marie v obci
Obec Dunajovice vypsala výběrové řízení na opravu kaple Zvěstování Panny Marie v obci. Výzva
k podání nabídky, Zadávací dokumentace, přílohy, Smlouva o dílo, fotografie původního stropu,
položkový rozpočet s výkazem výměr a projekt na opravu kaple byly e-mailem zaslány dne 3.8.2016
možným uchazečům o zakázku:
ODAST s.r.o., U Školky 207, Břilice, 379 01 Třeboň
Marcel Kubíček Strojní omítky, Šafaříkova 834, 391 01 Sezimovo Ústí I.
BUILD 4 INNOVATION s.r.o., Třeboňská 570/7, 373 71 Rudolfov
Střechy Holický s.r.o., Dunajovice 83, 379 01 Třeboň
Dne 5.8.2016 byly všechny dokumenty ještě zaslány společnosti J.K. Stavební s.r.o., Novohradská 215,
Třeboň
Všichni uchazeči si po domluvě se starostou obce byly prohlédnout budovu kaple ZPM, jak zevnitř
(strop), tak zvenčí, starostou obce byly podány doplňující informace.
V zadávací dokumentaci je uvedena maximální přípustná cena, která vychází z rozpočtu oprav.
Doba, do kdy mají uchazeči podat nabídky byla stanovena na 25.8.2016 do 17:00 hodin. Do této doby
byly podány tyto nabídky podle pořadí podání:
- ODAST spol. s r.o., U Školky 207, Břilice, 379 01 Třeboň IČ 45022704
- Michal Kubíček, Dukelská 646, Sezimovo Ústí II., 391 02 Sezimovo Ústí, IČ 72117109
- J.K. STAVEBNÍ s.r.o., Novohradská 215, 37901 Třeboň, IČ 63911345
- BUILD 4 INNOVATION s.r.o., Třeboňská 570/7, 373 71 Rudolfov, IČ 62525174
Zalepené, neporušené obálky s nabídkami byly zastupitelstvu obce, jako výběrové komisi, předloženy
dle pořadí podání, postupně rozlepeny, zapsány nabídkové ceny. Jelikož dvě nejnižší nabídkové ceny
od společností J.K. STAVEBNÍ s.r.o. a BUILD 4 INNOVATION s.r.o., byly rozdílné o cca 100.000,Kč, vznikla u zastupitelů pochybnost, zda byly vyplněny všechny položky výkazu prací a výměr. Proto
byly oba výkazy proti sobě porovnávány. Vzhledem k pokročilé době a dalšímu programu schůze byl
podán
Návrh usnesení č. 4/7/2016:
Zastupitelstvo obce Dunajovice se sejde k vyhodnocení nabídek dne 30.8.2016 v 19:00 hodin.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 4/7/2016 bylo schváleno.

0 x PROTI

5) Silnice oprava okolo č.p. 64, Lomnická oprava před č.p. 11, prodloužení pro stavbu RD
„Dvorecká“
Účelová komunikace č. 16, okolo RD č.p. 64
Po realizaci stavby Kanalizační sběrač „B“ byl povrch účelové (prašné- travnaté) komunikace č. 16
(dle Pasportu místních komunikací Dunajovice)okolo domu č.p. 64 a dále směrem k rybníku Potocký,
jeho zpevněná část, narušen, při deštích se koly vozidel vytlačuje z výkopu po kanalizaci bláto. Tato
4

komunikace je zároveň přístupovou komunikací pro stavební pozemky proti RD č.p. 64. Je navržena
oprava povrchu komunikace – sejmutí travnatého povrchu, navezení – zpevnění povrchu kamenivem
frakce 32/63, 16/32 a povrch štěrkodrtí frakce 0/32. Při této opravě je nutné pročistit propustek,
případně stávající zrušit (postaven proti pozemku parc.č. 1525/1 – ostatní plocha, kde se nachází
kamenná boží muka a 2 vzrostlé lípy) a tento přesunout proti pozemku parc.č. 2605/21 – ostatní
komunikace. Starosta obce nechal zaměřit hraniční body sousedních pozemků a tím jsou vymezeny
hranice pozemku účelové komunikace.
Starosta obce požádal o vyjádření k existenci sítí elektřiny a podzemnímu vedení telefonu, vyhotovil
vyjádření k existenci sítí vodovodu a kanalizace.
Starosta obce předkládá projekt na opravu povrchu účelové komunikace. Bude zpracován položkový
rozpočet.
Lomnická oprava před č.p. 11
Místní komunikace „Lomnická“, její asfaltový povrch, je před RD č.p. 11 rozrušen, údajně
komunikací protéká voda do sklepení RD. Je nutná oprava, zalití asfaltem, případně do vozovky vedle
obrubníku vložit žlab pro odtok povrchové vody.
Prodloužení pro stavbu RD „Dvorecká“
Na pozemku parc.č. 28/3, díky schválené územní studii na plochu B-3, VP-16 hodlá majitelka postavit
RD. Tento pozemek nemá přístupovou cestu, i když v Pasportu místních komunikací je vedena účelová
komunikace č.9 k tomuto pozemku. Pozemek parc.č. 2601/9, byť je v katastru nemovitostí veden jako
orná půda, je z větší poloviny účelovou komunikací zpřístupňující chatu or.č.4, z části je zorán,
využíván jako orná půda. Pro zpřístupnění budoucího stavebního pozemku je nutné tuto účelovou
komunikaci prodloužit v celé ploše pozemku parc.č. 2601/9. Prodloužení komunikace je nutné v délce
cca 56 m. Zároveň s prodloužením účelové komunikace je nutné prodloužit kanalizační řad od chaty
na úroveň jižní hranice pozemku parc.č. 23.
Povolení sjezdu – stavba propustku na pozemku parc.č. 2601/2 sjezd na pozemek parc.č. 21/6
Obec Dunajovice obdržela žádost o povolení sjezdu z místní komunikace parc.č. 2601/2 na pozemek
parc.č. 21/6, sjezd k budoucím 2 RD na, dle územní studie na plochu B-3, parcely P17 a P15, pozemky
parc.č. 19/1 a 21/3. Stavebník hodlá postavit trvalý propustek na pozemku obce (2601/2) přes
meliorační stoku, viz projekt. Zároveň při stavbě RD bude stavebník žádat o připojení do již
postavené, ale ještě nezkolaudované splaškové kanalizace (2 přípojky) a 2 vodovodní přípojky.
Do místní komunikace je nutné uložit, dle platného stavebního povolení, nový vodovodní řad pro
novou zástavbu. Stávající nemá kapacitu. Pravděpodobně by pod propustkem měli být postaveny jak
přípojky vody, tak splaškové kanalizace. Pro nové stavební pozemky je nutné do komunikace, nebo do
hrany meliorační stoky uložit podzemní vedení NN, přípojky elektřiny pro nové RD. Komunikace po
stavbě těchto inženýrských sítí je nutné opravit, je nutné vybudovat kvalitní podloží komunikace. Po
výstavbě RD na ploše B-3 by měla být zakryta meliorační stoka, které v současnosti zachytává
srážkové vody ze současných polí. Tato byla vybudována z důvodu zatápění RD č.p. 88 a 89. Při
opravách komunikace by se zde měl na části komunikace postavit chodník pro pěší.
Je nutné rozhodnout, jak bude v budoucnu vypadat místní komunikace, kde, na které straně
komunikace bude chodník.
Návrh usnesení č. 5/7/2016:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje vypsání výběrového řízení na opravu účelové komunikace
č. 16 dle předloženého projektu.
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje opravu místní komunikace „Lomnická“ asfaltovým
nástřikem soupravou TURBO, budou opraveny i další výmoly na místních komunikacích v obci
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje vyjmutí účelové komunikace „Dvorecká“ ze ZPF, potom
bude zpracován projekt na úpravu účelové komunikace včetně odbočky na stavební pozemky P13, P12,
P11.
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Sjezd z místní komunikace (parc.č. 2601/2) s propustkem na pozemek 21/6 bude postaven jako
dočasný, provizorní, jako trvalý bude dokončen při opravě místní komunikace, Stavba propustku bude
stavebníkem předána do vlastnictví obce, vlastníka pozemku.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 5/7/2016 bylo schváleno.

0 x PROTI

6) Turistická destinace Třeboňsko
Dne 2.7.2016 obdržela Obec Dunajovice dopis starostky Města Třeboně s nabídkou zapojení naší
obce do nově vznikající Turistické oblasti Třeboňsko. Zastupitelstvo obce bylo s dopisem seznámeno
na svém zasedání dne 9.6.2016.
Dne 9.8.2016 se uskutečnila Valná hromada SORT. Předmětem jednání bylo projednání účasti svazku
v turistické oblasti / destinaci Třeboňsko. Před Valnou hromadou byly členům SORT zaslány materiály
týkající se založení a provozování Turistické oblasti / destinace. Tyto byly vysvětleny, projednány na
Valné hromadě SORT.
Cíle rozvoje cestovního ruchu:
- efektivní a vícestupňové řízení cestovního ruchu v regionu
- podpora turistických oblastí v regionu Jižní Čechy
- měření efektivity
Turistická oblast je charakterizována jako „cílová“ oblast v daném regionu. Na jihu Čech již vznikly
oblasti Českobudějovicko a Hlubocko (členem je i Město Lišov), okolí Tábora, Šumava, samostatná
destinace Český Krumlov. Okres Jindřichův Hradec prozatím je bílým místem na mapě. Všechny
turistické destinace v kraji by měla zastřešovat Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR).
Do Turistické oblasti Třeboňsko se hlásí DSO Veselsko a DSO Vitorazsko.
Podmínkou čerpání dotací z JCCR je založení destinace, zaměstnanec, který ji vede, zastupuje na
venek, kancelář kde je sídlo destinace, členy musí být obce, firmy a soukromníci podnikající
v cestovním ruchu, vlastní příjmy. Turistická oblast / destinace musí být založena nejpozději do konce
letošního roku, z důvodu možného čerpání dotace na provoz z fondů EU. Podmínkou čerpání dotací na
provoz je složení minimální částky 600.000,- Kč členy destinace, při založení destinace.
Valná hromada SORT odhlasovala svou většinou členství DSO SORT, jako kolektivního člena,
v nově vznikající Turistické oblasti Třeboňsko. Při hlasování bylo 16 obcí PRO, 4 obce se zdržely,
mezi nimi i starosta obce Dunajovice.
Po jednání Valné hromady SORT proběhlo společné jednání předsednictev svazků DSO SORT, DSO
Vitorazsko a DSO Veselsko. Na tomto jednání byl dohodnut společný postup při založení Turistické
oblasti Třeboňsko.
Při založení Turistické oblasti / destinace Třeboňsko budou jsou od členů požadovány poplatky na
provoz, celkem 600.000, Kč. Na této částce se musí podílet všechny subjekty, členové TO. Výše
poplatku, pro členy DSO SORT, DSO Vitorazsko a DSO Veselsko, byla stanovena na 10,- Kč /
obyvatel k 31.12.2015. Pro naši obec by to znamenalo cca 2.200,- Kč / rok.
Předložen dopis starostky Města Třeboně, Manuál turistické oblasti, Zápis a usnesení z Valné
hromady DSO SORT ze dne 9.8.2016, e-mail ing. Josefa Pindrocha, místostarosty Města Třeboň a
předsedy svazku SORT.
Návrh usnesení č. 6/7/2016:
- Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí vstup SORT do Turistické oblasti Třeboňsko a
souhlasí se začleněním správního obvodu obce do výše uvedené turistické oblasti.
- Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu členského příspěvku do Turistické oblasti Třeboňsko ve
výši 10,- Kč na rok a na obyvatele, vždy počet obyvatel ve stavu k 31.12. minulého roku
HLASOVÁNO
1 x PRO
1 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 6/7/2016 nebylo schváleno.

3 x PROTI

7) Veřejná vyhláška – omezení doby nočního klidu
Dne 1.10.2016 nabývá platnost novela zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších
předpisů. Dle ustanovení § 47 odst. 1 písmene c) (ve znění účinném od 1.10.2016) je rušení nočního
klidu přestupkem, ze jehož spáchání lze uložit zákonem stanovenou pokutu.
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Obec, její zastupitelstvo, může na základě zmocnění zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona o
přestupcích (200/1990 Sb., v platném znění) regulovat noční klid – zkrátit dobu nočního klidu z doby
stanovené zákonem (definována od 22:00 hodin večer do 6:00 hodiny ranní) v ojedinělých případech,
při občany předpokládaných kulturních nebo rodinných akcích (pouť, posvícení, Silvestr, Nový rok,
Vítání léta, ukončení léta, plesy, stavění májky a pálení „čarodějnic“, Masopust, 5.12. čerti“), akce
spolků (schůze mysliveckého sdružení, Sboru dobrovolných hasičů), letní akce v lomu na Dunajovické
hoře (SDH, otcové s dětmi), letní rodinné posezení s přáteli jak před hostincem, tak doma na zahradě,
pod pergolou, na dvoře, svatby nebo oslavy narozenin, křtin, či pohřbů, jak v hostinci, tak doma, na
dvoře, na zahradě. Pravděpodobně by měly do výčtu omezení být zařazeny i jakékoli volby.
Tato vyhláška by měla být vydána s účinností před 1.10.2016.
Návrh usnesení č. 7/7/2016:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí předložené.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 7/7/2016 bylo schváleno.

0 x PROTI

8) Pozemky parc.č. 497/10 a 497/11 převod na les, odbahnění rybníků
Rozhodnutí o změně druhu pozemku u pozemků parc.č. 497/10 a 497/11 ještě nenabylo právní moci,
proto není možné zapsat změnu u těchto pozemků do katastru nemovitostí.
Návrh usnesení č. 8/7/2016:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí předložené informace.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 8/7/2016 bylo schváleno.

0 x PROTI

9) Oprava výměna veřejného osvětlení - nabídka
Obec Dunajovice obdržela nabídku od společnosti AES Lichttechnik s.r.o., Č. Budějovice, na
pasportizaci veřejného osvětlení a na přenesenou správu – světelně technický projekt, který vyhovuje
normám a zpracování cenové nabídky na přenesenou správu VO. Tato by obsahovala rekonstrukci
zažízení (výměna svítidel, případně stožárů, případně rozvaděče, kabelů). Provozovatelem by zůstala
obec, investice do rekonstrukce by nesla společnost AES Lichttechnik s.r.o., Č. Budějovice, obec by
investici splácela po dobu 10 let dle předem odsouhlaseného rozpočtu na investici.
Návrh usnesení č. 9/7/2016:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje rekonstrukci veřejného osvětlení dle nabídky společnosti
AES Lichttechnik s.r.o., Č. Budějovice.
HLASOVÁNO
0 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 9/7/2016 nebylo schváleno.
10) Rozpočtové opatření
Starosta obce a účetní obce předkládají rozpočtová opatření č. 6 a č. 7.
Rozpočtové opatření č. 6 ze dne 10.6.2016
Zvýšení příjmů
+ 87.980,00 Kč
Snížení příjmů
- 1.000,00 Kč
Zvýšení výdajů
- 86.265,00 Kč
Snížení výdajů
+ 3.576,00 Kč
Celkem financování
+ 4.291,00 Kč
Rozpočtové opatření č. 7 ze dne 04.07.2016
Zvýšení příjmů
+ 362.000,00 Kč
Snížení příjmů
- 22.000,00 Kč
Zvýšení výdajů
- 194.446,00 Kč
Snížení výdajů
+ 80.000,00 Kč
Celkem financování
+ 225.554,00 Kč
Rozpočtová opatření předložena, přečtena.
7

5 x PROTI

Návrh usnesení č. 10/7/2016:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6 ze dne 10.6.2016
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje rozpočtové opatření č. 7 ze dne 4.7.2016
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 10/7/2016 bylo schváleno.

0 x PROTI

11) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Byla podepsána Dohoda o příspěvku na úhradu nákladů na provoz škol a školských zařízení za rok
2015. Zároveň byla Městu Třeboň dne 16.8.2016 uhrazena částka 9.244,- Kč.
Dne 26.7.2016 byl proveden vklad do KN s právními účinky ke dni 30.6.2016 – Směnná smlouva na
pozemky parc.č. 2602/2, 2602/6 proti pozemku parc.č. 1525/2, účelová komunikace č.16.
Ve dnech 9.8. a 12.8.2016 byla OSSZ provedena kontrola Obce Dunajovice, mezd a odvodů z mezd,
evidenčních listů důchodového pijištění za roky 2013, 2014, 2015 a část roku 2016. Výsledek kontroly
není dosud znám.
Stavy účtů obce
Sparkasse
ČMZRB
ČNB
Pokladna
Celkem

538.618,37 Kč ke dni 22. 08. 2016
68.315,33 Kč ke dni 31. 07. 2016
1.526.358,67 Kč ke dni 22. 08. 2016
14.476,00 Kč ke dni 25. 08. 2016
2.147.768,37 Kč

12) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 23:15 hod.
Zapsal :

Petr Holický

Ověřovatelé zápisu:

Antonín Urbánek ___________________________

Starosta obce

___________________________

Miroslav Čada

___________________________

František Uhlíř

___________________________

V Dunajovicích dne: 25. 8. 2016
Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 31. 8. 2016
Elektronicky zveřejněno dne:
31. 8. 2016
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