Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 12. 1. 2017
od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 1/2017
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
F. Uhlíř
Ing. P. Pumpr omluven
P. Holický
M. Čada
R. Melmer
J. Marek
A. Urbánek
Omluveni:
Hosté:
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 5. ledna 2017. 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 5. ledna 2017 do ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a to od 5. ledna 2017 do 13. ledna 2017.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je 6 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:
Petra Holického a Jaroslava Marka
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/1/2017:
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Romana Melmera, ověřovateli zápisu Petra
Holického a Jaroslava Marka
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 1/1/2017 bylo schváleno.

0 x PROTI

Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Rozpočtové opatření č. 13
4) Zadávací dokumentace na výběrové řízení – Vodovodní řad „1“
5) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
6) Závěr
Návrh usnesení č. 2/1/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/1/2017 bylo schváleno.
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0 x PROTI

3) Rozpočtové opatření č. 13
Starosta obce a účetní obce předkládají rozpočtové opatření č. 13 ze dne 10.12.2016, závěrečné
rozpočtové opatření za rok 2016. Součástí RO jsou i položky, které byly již schváleny 22.12.2016
usnesením č. 4/12/2016 na opravu kaple a opravu místní komunikace.
Rozpočtové opatření předloženo, přečteno.
Zvýšení příjmů:
762.329,00 Kč
Snížení příjmů:
0,00 Kč
Zvýšení výdajů:
769.063,53 Kč
Snížení výdajů:
0,00 Kč
Celkem změna financování - 6.734,53 Kč
Návrh usnesení č. 3/1/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 13 ze dne 10.12.2016
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 3/1/2017 bylo schváleno.

0 x PROTI

4) Zadávací dokumentace na výběrové řízení – Vodovodní řad „1“
Starosta obce hodlal předložit návrh zadávací dokumentace na výstavbu vodovodního řadu
v pozemcích parc.č. 2602/1 a 2602/2. Bohužel, není dosud připravena změna projektu.
Zároveň byl starosta obce požádán, zda by nebylo možné zřídit přípojky na další pozemky v této
lokalitě, které jsou určeny k zástavbě. Zřízení vodovodních přípojek je v zájmu obce, protože obec
hodlá opravit povrch komunikace.
Majitelé pozemků si musí své přípojky uhradit. Obec bude hradit pouze součást vodovodního řadu
(navrtávací pasy, uliční soustavu – šoupě s uličním poklopem) a vodoměry.
Návrh usnesení č. 4/1/2017:
Zastupitelstvo obce Dunajovice Vlastníci pozemků a majitelé nemovitostí budou obesláni ohledně
nových přípojek. Následně budou seznámeni s variantami připojení na nový vodovodní řad.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 4/1/2017 bylo schváleno.

0 x PROTI

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

563.910,64 Kč ke dni 11. 01. 2017
75.664,78 Kč ke dni 31. 12. 2016
1.632.267,37 Kč ke dni 06. 01. 2017
27.821,00 Kč ke dni 12. 01. 2017
2.299.663,79 Kč

Dotace z POV Jihočeského kraje na rok 2017
Žádost o dotaci úroků z úvěru i Žádost o dotaci na stavbu vodovodního řadu z Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje pro rok 2017 byly poskytovatelem, Jihočeským krajem přijaty.

6) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 21:05 hod.
Zapsal :

ing. Petr Pumpr

___________________________

Ověřovatelé zápisu:

Petr Holický

___________________________

Jaroslav Marek

___________________________
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Starosta obce

František Uhlíř

___________________________

V Dunajovicích dne: 12. 1. 2017
Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 18.1.2017
Elektronicky zveřejněno dne:
18.1.2017
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