Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 22. 12. 2016
od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 12/2016
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
F. Uhlíř
Ing. P. Pumpr
P. Holický
M. Čada
omluven
R. Melmer
J. Marek
omluven
A. Urbánek
Omluveni:
Hosté:
1)Zahájení zasedání.
Zasedání zahájeno v 19:10 hod. starostou obce F. Uhlířem (dále jako „předsedající“). Předsedající
schůze konstatoval, že zasedaní bylo řádně svoláno dne 16. prosince 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. prosince 2016 do ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a to od 16. prosince 2016 do 23. prosince 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:
Ing. Petra Pumpra
Předsedající navrhl ověřovateli zápisu:
Antonína Urbánka a Petra Holického
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/12/2016:
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Ing. Petra Pumpra, ověřovateli zápisu Antonína
Urbánka a Petra Holického
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 1/12/2016 bylo schváleno.

0 x PROTI

Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Žádost o zřízení věcného služebnosti –břemene vedení kanalizační a vodovodní přípojky
4) Rozpočtové opatření
5) Faktura JVPO – materiál hasiči
6) Schválení rozpočtu na rok 2017
7) Příkaz k inventarizaci majetku
8) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
9) Závěr
Návrh usnesení č. 2/12/2016:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/12/2016 bylo schváleno.
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0 x PROTI

3) Žádost o zřízení věcného služebnosti –břemene vedení kanalizační a vodovodní přípojky
Obci Dunajovice byla doručena žádost o zřízení služebnosti – věcného břemene uložení kanalizační a
vodovodní přípojky pro pozemek parc.č. 39 v k.ú. Dunajovice.
Kanalizační přípojka bude uložena z části do silniční meliorační stoky (pozemek parc.č. 2597/4,
vlastník Jihočeský kraj) a dále bude vedena – uložena do pozemku parc.č. 2617/8, pozemku ve
vlastnictví Obce Dunajovice na pozemek parc.č. 39, vše v k.ú. Dunajovice. Kanalizační přípojka bude
napojena do stávajícího kanalizačního řadu jednotné kanalizace před rodinným domem č.p. 80.
Vodovodní přípojka bude uložena do pozemku parc.č. 2617/8, pozemku ve vlastnictví Obce
Dunajovice, vedena cca 1,5 metru od východní hranice pozemku parc.č.2617/8 na pozemek parc.č. 39,
vše v k.ú. Dunajovice. Vodovodní přípojka bude napojena do stávajícího vodovodního řadu PE DN 50
na pozemku parc.č. 2617/8 nedle RD č.p. 80.
Zastupitelstvu obce je předložena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
Návrh usnesení č. 3/12/2016:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí pro zřízení služebnosti inženýrské sítě věcného břemene uložení kanalizační a vodovodní přípojky pro pozemek parc.č. 39 v k.ú. Dunajovice
do pozemku Obce Dunajovice, pozemku parc.č. 2617/8, ostatní plocha – jiná plocha, dle předložené
projektové dokumentace “Novostavba vodovodní a kanalizační přípojky“.
Po vybudování přípojek bude žadatelem předložen geometrický plán vymezení rozsahu věcných
břemen k části pozemku parc.č. 2617/8. Smlouva o zřízení služebnosti - věcného břemene bude zřízena
bezúplatně, žadatel ponese náklady na vypracování geometrického plánu a správní poplatky za zápis
věcného břemene do katastru nemovitostí.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 3/12/2016 bylo schváleno.

0 x PROTI

4) Rozpočtové opatření
Starosta obce předkládá rozpočtové opatření na úhradu nákladů:
- Oprava kaple ZPM klempířské práce
- 80.000,- Kč
- Oprava kaple ZPM oprava fasády a stropu kaple
- 370.000,- Kč
- Oprava místní účelové komunikace
- 225.000,- Kč
Celkem navýšení výdajů
675.000,- Kč
Financování
- 675.000,- Kč
Návrh usnesení č. 4/12/2016:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje rozpočtové opatření zvýšení výdajů o 675.000,- Kč,
financování – 675.000,- Kč.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 4/12/2016 bylo schváleno.

0 x PROTI

5) Faktura JVPO – materiál hasiči
Starosta obce obdržel dne 21.12.2016 fakturu na částku 21.288,- Kč, vystavenou na Obec Dunajovice
dne 19.12.2016. Jedná se o úhradu „zakoupeného“ materiálu pro JPO obce. Objednávka na tento nákup
nebyla starostou vystavena, starosta obce nebyl nikým kontaktován ohledně požadovaného nákupu
materiálu - hadice zásahová C 4ks, B 3ks, proudnice zásahová, hasicí přístroj, autolékárnička - brašna,
akumulátor SLA 6V, navazování hadic C a B, oprava hasícího přístroje.
Starosta obce uvádí, že je odpovědný za rozpočet, pokladnu obce, vystavení objednávek, je
odpovědný nadřízeným orgánům i kontrole. Nelze připustit, že bude někdo nakupovat bez souhlasu
starosty, nebo místostarosty obce, jakýkoli materiál, zadávat jakékoli zakázky bez souhlasu
zastupitelstva obce, nebo do částky 200.000,- starostou obce. I nákup materiálu je veřejnou zakázkou.
Starosta obce požaduje vysvětlení kdo materiál pro JPO obce objednal a případné nové nastavení
pravomocí starosty, místostarosty a zastupitelů k nákupu, vystavování objednávek, rozpočtovým
opatřením a případně k přístupu k účtům obce a vedení poklady obce Zastupitelstvem obce Dunajovice
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Návrh usnesení č. 5/12/2016:
Obec Dunajovice neobjednala, ani s nikým nebyl projednán záměr o nákupu fakturovaného materiálu,
zboží od společnosti JVPO spol. s r.o., K. Světlé 540/6, 370 04 České Budějovice, proto Zastupitelstvo
obce Dunajovice přenechává fakturu k dalšímu řešení členům SDH Dunajovice.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 5/12/2016 bylo schváleno.

0 x PROTI

6) Schválení rozpočtu na rok 2017
Starosta obce, účetní a správce rozpočtu obce předkládají zastupitelstvu obce ke schválení Rozpočet
obce Dunajovice na rok 2017.
Rozpočet je předkládán jako schodkový, pro úhradu schodku jsou - budou použity rozpočtové
přebytky roku 2016 ve výši 1.074.958,- Kč.
Ve výdajích rozpočtu ve výši 5.274.530,- Kč jsou zahrnuty kromě nutných výdajů na chod obce i
výdaje na:
- Výstavbu vodovodního řadu „A“
- Opravu místní komunikace na pozemcích parc.č. 2601/1 a 2601/2
- Dokončení opravy kaple ZPM v obci
- Projektovou dokumentaci na opravu budovy bývalé školy
- Pěstební práce v lesích obce, náklady na těžbu
- Náklady na provoz vodovodu a kanalizace včetně ČOV
Financování – splátka úvěru na stavbu Kanalizace a ČOV Dunajovice ve výši 247.428,00 Kč
V příjmech ve výši 4.447.000,- Kč jsou:
- Plánované daňové příjmy, vycházející z daňových příjmů roku 2016
- Příjmy z vodného a stočného
- Příjmy z prodeje dřeva
- Příjmy z nájmů a pachtů z obecního majetku
Financování schodku rozpočtu z přebytků peněžních prostředků minulých let ve výši 1.074.958,- Kč
Návrh rozpočtu na rok 2017 byl vyvěšen na úřední desce OÚ Dunajovice dne 6.12.2016 až do
zasedání zastupitelstva obce, elektronicky zveřejněn na ÚD dne 6.12.2016, sejmut dne 22.12.2016.
Návrhu usnesení č. 6/12/2016:
Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet v paragrafech s
- příjmy ve výši 4.447.000,- Kč
- výdaji ve výši 5.274.530,- Kč.
- Pro financování schodku rozpočtu a splátky úvěru na stavbu Kanalizace a ČOV Dunajovice
budou použity přebytky finančních prostředků minulých let ve výši 1.074.958,- Kč
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 6/12/2016 bylo schváleno.

0 x PROTI

7) Příkaz k inventarizaci majetku
Dle Vnitřní směrnice č. 4/2007, a na základě ustanovení §29 a § 30 zákona č.563/1991 Sb. o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje starosta obce provedení řádné inventarizace
majetku a závazků ke dni 31.12.2016.
Pro provedení fyzické inventarizace :
Předseda Inventarizační komise
Antonín Urbánek
Člen finančního výboru obce
Členové inventarizační komise
Petr Holický
Předseda Finančního výboru obce
Miroslav Čada
Člen kontrolního výboru obce
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Pro provedení dokladové inventarizace :
Předseda Inventarizační komise
Antonín Urbánek
Členové inventarizační komise
Petr Holický
Miroslav Čada
Jana Strouhová

Člen finančního výboru obce
Předseda Finančního výboru obce
Člen kontrolního výboru obce
Hlavní účetní

Termín zahájení inventarizace :
30.12.2016
Termín ukončení inventarizace :
31.01.2017
Zahájení fyzických inventur :
30.12.2016
Zahájení dokladových inventur:
30.12.2016
Inventarizace skladů :
od 30.12.2016 - do 22.01.2017
Pohyb materiálu a zásob ve skladech bude ukončen před zahájením inventarizace.
Závěrečnou zprávu zpracuje :

Antonín Urbánek
- předseda inventarizační komise
a Petr Holický
- člen inventarizační komise
a Miroslav Čada
- člen inventarizační komise
a Jana Strouhová
- členka inventarizační komise
Termín proškolení členů inventarizačních komisí : 23.12.2016 ve 20:00 hod. v kanceláři OÚ
8) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Stavy účtů obce
Sparkasse
ČMZRB
ČNB
Pokladna
Celkem

1.251.183,34 Kč ke dni 21. 12. 2016
32.795,56 Kč ke dni 30. 11. 2016
1.484.131,59 Kč ke dni 21. 12. 2016
39.686,00 Kč ke dni 22. 12. 2016
2.807.796,49 Kč

Dotace na opravu místních komunikací
Starosta obce spolu s P. Heindingerem podali MMR žádost o dotaci na opravu místní komunikace na
pozemcích parc.č. 2601/1 a 2601/2.
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 podány jak elektronicky, tak v písemné formě dne 20. 12.
2016.
9) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 21:00 hod.
Zapsal :

ing. Petr Pumpr

Ověřovatelé zápisu:

Antonín Urbánek ___________________________

Starosta obce

___________________________

Petr Holický

___________________________

František Uhlíř

___________________________

V Dunajovicích dne: 22. 12. 2016
Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 2.1.2017
Elektronicky zveřejněno dne:
2.1.2017
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