Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 14. 12. 2017
od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 13/2017
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
F. Uhlíř
Ing. P. Pumpr - pozdí příchod 19:40 hod. - omluven
M. Čada
A. Urbánek
R. Melmer
J. Marek
- brzký odchod 20:54 hod. – služební povinnosti
Omluveni:
P. Holický
Hosté: Mgr. ing. J. Procházka, Mgr. T. Daňková
1)Zahájení zasedání.
Zasedání zahájeno v 18:07 hod. starostou obce F. Uhlířem (dále jako „předsedající“). Předsedající
schůze konstatoval, že zasedaní bylo řádně svoláno dne 7. prosince 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 7. prosince 2017 do ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a to od 7. prosince 2017 do 15. prosince 2017.
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:
Antonína Urbánka
Předsedající navrhl ověřovateli zápisu:
Miroslava Čadu, Romana Melmera
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/13/2017:
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Antonína Urbánka, ověřovateli zápisu Miroslava
Čadu, Romana Melmera
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 1/13/2017 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Soudní jednání – žaloba Padrta – obec Dunajovice
4) Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2018
5) OZV o poplatku za komunální odpad pro rok 2018
6) Schválení návrhu Střednědobého rozpočtového výhledu pro rok 2018 - aktualizace
7) Schválení rozpočtu na rok 2018
8) Záměr pronájmu části budovy č.p. 19 (klubovna)
9) Inventury za rok 2017, inventurní komise
10) Rozpočtové opatření, příjem dotace na obnovu místní komunikace
11) Oprava budovy č.p. 18 – Společenského domu
12) Místní program obnovy venkova na období 2018 - 2022
13) Výměr FÚ Třeboň – kontrolní hlášení za 7/2017
14) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
15) Závěr
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Návrh usnesení č. 2/13/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/13/2017 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Soudní jednání – žaloba Padrta – obec Dunajovice
Dne 7. prosince 2017 proběhlo jednání před Okresním soudem v Jindřichově Hradci ve věci „žaloba“
na Obec Dunajovice pro zaplacení částky 26.612,80 Kč včetně příslušenství, za účasti starosty obce
místostarosty obce, právního zástupce obce a právního zástupce žalující strany. Žalobce se k jednání
nedostavil, byl ze zdravotních důvodů omluven svým právním zástupcem.
Z jednání před Okresním soudem v Jindřichově Hradci byl pořízen protokol o jednání. Tento je
předložen, přečten.
Opět předseda soudu nabádal obě strany sporu k smíru. Bylo domluveno, že se ještě jednou obec
s žalujícím za jejich přítomnosti na zasedání zastupitelstva pokusí ukončit tento spor mimosoudně.
Odhadované náklady na soudní projednávání ve výši minimálně cca 60.000,- Kč, žalobce musí
dokázat, že se skutky staly, soudem budou nařízeny důkazní posudky, jednání soudu bude několikrát
odročeno.
Starosta obce přečetl soudu usnesení zastupitelstva obce č. 3/12/2017, informoval soud o poradě
zastupitelů s právním zástupcem obce dne 27.11.2017, i o výsledku této porady.
Zasedání zastupitelstva obce se kromě zastupitelů zúčastnili Mgr. T. Daňková, právní zástupce pana J.
Padrty, Mgr. ing. J. Procházka, právní zástupce obce.
Starosta obce vyzval právního zástupce žalobce, zda má nějaký návrh na smír. Byl předložen návrh na
úhradu částky 8.000,- Kč obcí panu žalobci.
Starosta obce se ke všem přítomným obrátil s návrhem:
Žalobce stáhne žalobu, neboť se Obec Dunajovice ničím nedopustila,
- obec neodcizila, ani nikam nepřemístila geodetickou značku hranice pozemků parc.č. 2614/4,
2614/1 2245/1 a 2245/2
- žalující dne 23.11,2017 na zasedání zastupitelstva obce potvrdil, že postavil, vybudoval v části
pozemku obce parc.č. 2614/4 údajně “dešťovou“ kanalizaci, v rozporu s územním rozhodnutím
o umístění stavby a se stavebním povolením na stavbu RD č.p. 99, tato údajně dešťová
kanalizace byly svedena až do silniční stoky na pozemek parc.č. 2614/1. Obec Dunajovice, jako
provozovatel Kanalizace Dunajovice zakončené centrální ČOV, nebyl o tomto protiprávním
kroku informován.
Právní zástupkyně žalobce byla zastupiteli upozorněna na úmysl žalobce, který vyslovil na zasedání
zastupitelstva 23. listopadu 2017, pokračovat v dalších soudních sporech na vedení kanalizačního řadu
splaškové kanalizace obce v pozemku parc.č. 2614/4 obce a na vedení kabelové přípojky NN po
pozemku parc.č. 2614/4 a dalších pozemcích, spolu s kabelovým vedením NN pro stožár veřejného
osvětlení. Z těchto důvodů nelze uvažovat o smíru formou platby, byť minimální částky.
Dále byla právní zástupkyně žalobce zastupiteli upozorněna, že v případě nestažení žaloby a
pokračování v soudních sporech proti obce, bude muset Obec Dunajovice postupovat i jiným
způsobem, než dosud, bude muset upozornit na nesrovnalosti se stavebním povolením a skutečným
stavem RD žalobce a nechat je vyšetřit jak policií, tak nadřízeným orgánem stavebního úřadu Třeboň,
tedy orgány Jihočeského kraje.
Do diskuze se zapojil i právní zástupce obce (Mgr. ing. Jan Procházka). Vysvětlil několik §
občanského zákoníku v platném znění v době vzniku údajné příčiny sporu. Dále po odchodu právní
zástupkyně žalobce ještě doplnil některé právní informace ke sporu.
Návrh usnesení č. 3/13/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh žalobci na stažení žaloby s tím, že si obec uhradí náklady na
svého právního zástupce, jako jediný ústupek žalobci ke smíru.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 3/13/2017 bylo schváleno.
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0 x PROTI

4) Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2018
Zastupitelstvu obce je předložena kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2018. Kalkulace vychází
ze skutečných nákladů na provoz Vodovodu Dunajovice a Kanalizace a ČOV Dunajovice za rok 2017,
předpokládaných nákladů na provoz v roce 2018.
V roce 2017 došlo k navýšení odběratelů pitné vody, navýšení přípojek se stálou platbou. Došlo též
k navýšení kanalizačních přípojek (nová výstavba)

Cena pohyblivé složky vodného v roce 2017
Kalkulace ceny pohyblivé složky na rok 2018

29,60 Kč /m3
28,66 Kč /m3

34,04 Kč / m3 včetně DPH
32,96 Kč / m3 včetně DPH

Cena pevné složky vodného v roce 2017
Kalkulace pevné složky vodného pro rok 2018

24,00 Kč /měsíc
24,00 Kč /měsíc

27,60 Kč /měsíc včetně DPH
27,60 Kč /měsíc včetně DPH

Cena Stočné v roce 2017
Kalkulace Stočné pro rok 2018

44,33 Kč /m3
44,12 Kč /m3

50,98 Kč /m3 včetně DPH
50,74 Kč /m3 včetně DPH

Výsledné porovnání cen roku 2017 a návrhu pro rok 2018:
Pohyblivá složka Vodné pro rok 2018
sleva o
0,94 Kč/m3 o 1,08 Kč/m3 s DPH
Pevná složka vodného
zůstává
24,00 Kč
27,60 Kč/měsíc s DPH
Stočné
sleva o
0,21 Kč
o 0,24 Kč/m3 s DPH
Návrh usnesení č. 4/13/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhláškou č. 3/2017 cenu vodného a stočného pro rok
2018 ve výši:
- cena pohyblivé složky vodného na rok 2018 ve výši 28,66 Kč /m3 bez DPH, 32,96 Kč / m3
včetně DPH
- cenu pevné složky vodného pro rok 2018 podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru ve výši
288,- Kč / rok bez DPH, 331,20 Kč / rok včetně DPH, to je cena pevné složky vodného ve výši
24,00 Kč /měsíc bez DPH, 27,60 Kč /měsíc včetně DPH
- cena pohyblivé složky stočného pro rok 2018 44,12 Kč /m3 bez DPH, 50,74 Kč /m3 včetně
DPH
Ceny platné od 1.1.2018
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 4/13/2017 bylo schváleno.

0 x PROTI

5) OZV o poplatku za komunální odpad pro rok 2018
Zastupitelstvu obce je předložena kalkulace Poplatku za komunální odpad pro rok 2018 a návrh
Obecně závazné vyhlášky Obce Dunajovice o poplatku za komunální odpad s účinností od 1.1.2018.
Kalkulace vychází z navýšení cen za výsyp jedné nádoby a za odvoz separovaného odpadu pro rok
2018 – Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo se svozovou firmou.
V kalkulaci byly přepočítány nové ceny pro rok 2018 na skutečně odvezené nádoby se směsným
odpadem, odvezené nádoby se sklem, kovy, plasty a papír (separovaný odpad).
Byli přepočítáni poplatníci, do příjmů je zahrnuta též platba – odměna za separovaný odpad
Zastupitelům je předložen návrh na odečet nákladů na svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu, v cenách podle Dodatku č. 4, ve výši cca 24.700,- Kč/rok.
Kalkulace ve starých a nových cenách předložena, návrh OZV č. 2/2017 předložen. (viz přílohy)

Návrh usnesení č. 5/13/2017:
Zastupitelstvo obce Dunajovice Obecně závaznou vyhlášku obce Dunajovice č. 2/2017 o poplatku za
komunální odpad pro rok 2018. Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících
z režimu nakládání s komunálním odpadem rozložených na jednotlivé uživatele domů a bytů činí sazba
poplatku 500,- Kč na jednoho poplatníka a kalendářní rok. Účinnost dnem 1. 1. 2018.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 5/13/2017 bylo schváleno
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0 x PROTI

6) Schválení návrhu Střednědobého rozpočtového výhledu pro rok 2018 – aktualizace

Dne 28.11.2017 byl na pevné i elektronické úřední desce vyvěšen návrh aktualizovaného
Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018. Návrh aktualizovaného Střednědobého výhledu rozpočtu
na rok 2018 je předložen zastupitelstvu obce ke schválení.
V aktualizovaném výhledu jsou zahrnuty jak výdaje na úroky z úvěru na stavbu vodovodního řadu
z roku 2017, tak výdaje do budovy č.p. 18 v Dunajovicích, kterou obec v roce 2017 zakoupila.
Návrh usnesení č. 6/13/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje přebytkový aktualizovaný Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018
s výdaji ve výši 4.584.888,00 Kč a výdaji 4.190.216,63 Kč + financování úvěrů 328.104,00 Kč a
přebytkem 66.567,37 Kč.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 6/13/2017 bylo schváleno

0 x PROTI

7) Schválení rozpočtu na rok 2018
Dne 28.11.2017 byl na pevné i elektronické úřední desce vyvěšen návrh Rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet vychází z aktualizovaného Střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2018. Byly upraveny
položky:
- příjmy – vratka poplatků za odběr pitné vody
- výdaje – náklady les, sociální a zdravotní pojištění u odstupného starosty obce, náklady na
provoz vodovodu, náklady na provoz ČOV, plat zaměstnance obce.
Návrh rozpočtu je předkládán ke schválení jako přebytkový, kde
- příjmy ve výši
4.574.888,00 Kč

-

výdaje ve výši
4.061.487,12 Kč
financování (úvěry) ve výši
328.104,00 Kč

- přebytek rozpočtu ve výši
Viz příloha

185.296,88 Kč

Návrh usnesení č. 7/13/2017:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje přebytkový rozpočet na rok 2018 v paragrafech s
- příjmy ve výši
4.574.888,00 Kč
- výdaji ve výši
4.061.487,12 Kč
- financování (úvěry) ve výši
328.104,00 Kč
- přebytek rozpočtu ve výši
185.296,88 Kč
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 7/13/2017 bylo schváleno

0 x PROTI

8) Záměr pronájmu části budovy č.p. 19 (klubovna)
Obci byla současným nájemcem dána výpověď z nájmu části budovy č.p. 19 – klubovny. Zároveň
byly obci doručeny 2 žádosti o pronájem této části budovy. 6ádosti jsou předloženy.
Před schválením žádostí o pronájem je nutné zveřejnit záměr pronájmu. V záměru by měly být
uvedeny podmínky pronájmu – cena, platba elektřiny, doba pronájmu, výpovědní důvody.
Starosta obce po diskuzi podal návrh, klubovna nebude pronajímána, bude využívána jednotkou
požární ochrany obce „V“ (JPO V) pro uskladnění materiálu, pracovního oblečení, prostředků ochrany
a bezpečnosti a šatna zásahového družstva.
Návrh usnesení č. 8/13/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje přenechání nebytového prostoru v č.p. 19 pro uskladnění materiálu,
výstroje, prostředků ochrany a bezpečnosti (zásahové obleky, přilby, opasky, obuv), a bude využita
také jako šatna zásahového družstva JPO V obce Dunajovice.
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HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 8/13/2017 bylo schváleno

0 x PROTI

9) Inventury za rok 2017, inventurní komise
Starosta obce nařizuje inventarizaci majetku a závazků Obce Dunajovice ke dni 31.12.2017
Jmenování inventarizační komise:
- Petr Holický – předseda
- Antonín Urbánek – člen
- Eva Čadová – člen
- Jana Strouhová – člen
Inventury proběhnou:
- fyzické inventury od 29.12.2017 do 5.1.2018
- dokladové inventury od 29.12.2017 do 28.1.2018
Návrh usnesení č. 9/13/2017:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2017
a schvaluje složení inventarizační komise ve složení
Petr Holický – předseda,
Antonín Urbánek – člen,
Eva Čadová – člen,
Jana Strouhová – člen
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 9/13/2017 bylo schváleno

0 x PROTI

10) Rozpočtové opatření č. 13/2017, RO č. 14/2017 příjem dotace na obnovu místní komunikace
Starosta obce a účetní obce předkládají zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 13/2017 ze dne 5. 11.
2017 a č. 14/2017 ze dne 14.12.2017 (viz přílohy).
RO č.13
Zvýšení příjmů
Zvýšení výdajů
Financování změna

+ 111.657,00 Kč
- 319.851,00 Kč
- 208.194,00 Kč

RO č.14
Zvýšení příjmů
Zvýšení výdajů
Financování změna

+ 1.000.000,00 Kč příjem dotace na obnovu MK
- 1.242.250,00 Kč platba stavební práce na obnově KM
- 242.250,00 Kč.

Návrh usnesení č. 10/13/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje RO č. 13/2017 (viz příloha)
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje:
- příjem dotace ve výši 1.000.000,00 Kč na stavbu „Obnova MK Dunajovice na p.č. 2601/1 a
2601/2“
- úhradu faktur za stavební práce, včetně pozastávek z vystavených faktur ve výši 1.436.742,58
Kč
- RO č. 14/2017 (viz příloha).
-

HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 10/13/2017 bylo schváleno
11) Oprava budovy č.p. 18 – Společenského domu
V č.p. 18 byly provedeny tyto práce:
- vyzdění zádveří za vstupem do budovy včetně omítek
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0 x PROTI

-

oprava odstraněných omítek pod novými okny v sále
oprava odstraněných omítek v budoucí Formance
výměna - montáž a uvedení do provozu nového kotle, montáž nových ventilů včetně termo
hlavic na stávající radiátory
- oprava komínů – zazdění otvorů po vyvložkování komínů
Veškeré provedené práce, kromě prací na části vnitřních omítek jsou uhrazeny (viz RO 13/2017)
Členové SDH Dunajovice zdarma provedli odstranění omítek s asfaltovou penetrací v prostoru
kuchyně, odstranění zádveří z prostoru kuchyně.
Budou provedeny výmalby opravených omítek, je nutné provést úklid všech prostor. Bude zdarma
zapůjčen čistící stroj na podlahu v sále. Je nutné zapůjčit vysavač na vysání mokré podlahy.
Na 29.12.2017 je naplánováno setkání s občany a hudbou. Je předkládán návrh na úhradu hudební
produkce a občerstvení obcí ve výši cca 10.000,- až 15.000,- Kč. Provoz by byl zabezpečen
zaměstnancem obce, který by byl na tuto akci zaměstnán na dohodu o provedení práce.
Pro rok 2018 jsou plánovány tyto opravy:
- stávající septik bude vyvezen, bude provedena výměna stávajícího betonového kanalizačního
potrubí ze septiku za potrubí PE DN200 mm a propojení nového kanalizačního potrubí
z budovy (WC) mimo septik, přímé napojení do kanalizace obce
- rekonstrukce WC včetně výměny sanitárního zařízení, obkladů, dlažby, rekonstrukce rozvodů
elektřiny v prostoru WC, rekonstrukce rozvodů pitné vody a odpadů v prostoru WC,
- nové rozvody pitné vody, odpadů a elektřiny v prostoru kuchyně
- oprava vnitřních omítek,
- nákup – výměna gastro zařízení kuchyně dle zpracovaného projektu
- výměna oken a dveří v jihozápadní části sálu dle zpracovaného projektu
- instalace vzduchotechniky včetně ventilátoru a sacího potrubí
Dotace z POV pro rok 2018 – je předkládán návrh na žádost o dotaci z POV Jihočeského kraje na
rok 2018 na opravu provozovny č.p. 18:
- výměna stávajícího betonového kanalizačního potrubí ze septiku za vodotěsné potrubí PE
DN200 mm a propojení nového kanalizačního potrubí z budovy (WC) mimo septik, přímé
napojení do kanalizace obce
- rekonstrukce WC včetně výměny sanitárního zařízení, obkladů, dlažby, rekonstrukce rozvodů
elektřiny v prostoru WC, rekonstrukce rozvodů pitné vody a odpadů v prostoru WC,
- nákup – výměna gastro zařízení kuchyně dle zpracovaného projektu
- výměna oken a dveří v jihozápadní části sálu dle zpracovaného projektu
- instalace vzduchotechniky včetně ventilátoru a sacího potrubí dle zpracovaného projektu
Návrh usnesení č. 11/13/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání Žádosti o dotaci na úpravu částí budovy č.p. 18 – Společenského
domu Dunajovice:
- výměna stávajícího betonového kanalizačního potrubí ze septiku za vodotěsné potrubí PE
DN200 mm a propojení nového kanalizačního potrubí z budovy (WC) mimo septik, přímé
napojení do kanalizace obce
- rekonstrukce WC včetně výměny sanitárního zařízení, obkladů, dlažby, rekonstrukce rozvodů
elektřiny v prostoru WC, rekonstrukce rozvodů pitné vody a odpadů v prostoru WC,
- výměna oken a dveří v jihozápadní části sálu dle zpracovaného projektu
- instalace vzduchotechniky včetně ventilátoru a sacího potrubí dle zpracovaného projektu
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 11/13/2017 bylo schváleno

0 x PROTI

12) Místní program obnovy venkova na období 2018 - 2022
Starosta obce předkládá návrh – aktualizaci Místního programu obnovy venkova obce Dunajovice na
období 2018 až 2022. Program je nutné aktualizovat z důvodu nákupu budovy č.p. 18 v Dunajovicích,
vyřazením již realizovaných projektů a doplněním novými projekty převážně schválenými návrhy na
úpravy a rekonstrukci budovy č.p. 18 na Společenský dům. Viz příloha.
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Návrh usnesení č. 12/13/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizovaný „Místní program obnovy venkova obce Dunajovice na
období 2018 až 2022“ doplněný o nové projekty.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 12/13/2017 bylo schváleno

0 x PROTI

12) Výměr FÚ Třeboň – kontrolní hlášení za 7/2017
Obec Dunajovice obdržela od správce daně FÚ Třeboň, platební výměr na částku 30.000,- Kč jako
pokutu za pozdní zaslání opravného kontrolního hlášení za měsíc červenec.
Pokuta byla uhrazena, byla podána Žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení podle
§ 101k odst. 1) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a podle Pokynu GFŘ č. D-29, a o
navrácení již zaplacené pokuty. K žádosti byl uhrazen správní poplatek.
Nedopatřením byla faktura na částku 39.470,20 Kč s datem zdanitelného plnění 30.6.2017 zadána do
kontrolního hlášení až s datem 1.1.2017. Tím vznikla nesrovnalost v párování faktur. Obec byla
vyzvána k opravě, bohužel jak starosta obce, tak účetní obce byli na dovolené, následné (opravné)
kontrolní hlášení bylo podáno až po navrácení z dovolené, tedy 4 dny po lhůtě.
Návrh usnesení č. 13/13/2017:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené informace.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 13/13/2017 bylo schváleno

0 x PROTI

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

301.081,92 Kč ke dni 11. 11. 2017
55.010,90 Kč ke dni 30. 11. 2017
1.722.188,49 Kč ke dni 12. 12. 2017
8.868,00 Kč ke dni 12. 12. 2017
2.087.149,31 Kč

14) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22:00 hod., zastupitelé pokračovali prohlídkou provedených
prací v č.p. 18 cca 30 minut.
Zapsal :

Antonín Urbánek ___________________________

Ověřovatelé zápisu:

Miroslav Čada

___________________________

Roman Melmer

___________________________

František Uhlíř

___________________________

Starosta obce

V Dunajovicích dne: 14. 12. 2017
Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 20. 12. 2017
Elektronicky zveřejněno dne:
20. 12. 2017
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