Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 11. 1. 2018
od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 1/2018
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
F. Uhlíř
Ing. P. Pumpr omluven pozdní příchod 20:20 hod.
P. Holický
M. Čada
R. Melmer
A. Urbánek
Omluveni: J. Marek
Hosté:
1)Zahájení zasedání.
Zasedání zahájeno v 19:18 hod. starostou obce F. Uhlířem (dále jako „předsedající“). Předsedající
schůze konstatoval, že zasedaní bylo řádně svoláno dne 2. ledna 2018. 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 2. ledna 2018 do ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a to od 2. ledna 2018 do 12. ledna 2018.
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:
Petra Holického a Antonína Urbánka
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/1/2018:
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Romana Melmera, ověřovateli zápisu Petra
Holického a Antonína Urbánka
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 1/1/2018 bylo schváleno.

0 x PROTI

Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Rozpočtové opatření
4) Žádost o prodej části pozemků parc.č. 1119/12, 1119/14, 1640/3 a 2605/19
5) Pronájem části budovy č.p. 18
6) Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
7) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
8) Závěr
Návrh usnesení č. 2/1/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/1/2018 bylo schváleno.
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0 x PROTI

3) Rozpočtové opatření č. 15
Starosta obce a účetní obce předkládají rozpočtové opatření č. 15 ze dne 5.12.2017, závěrečné
rozpočtové opatření za rok 2017. V RO jsou zahrnuty i položky na obnovu MK Dunajovice, schválené
RO č. 14 usnesením č. 10/13/2017 dne 14.12.2017.
Rozpočtové opatření předloženo, přečteno.
z toho obnova MK
Zvýšení příjmů:
1.243.357,00 Kč
+ 1.000.000,00 Kč
Snížení příjmů:
0,00 Kč
0,00 Kč
Zvýšení výdajů:
1.532.563,00 Kč
- 1.242.250,00 Kč
Snížení výdajů:
2.800,00 Kč
0,00 Kč
Celkem změna financování - 286.406,00 Kč
- 242.250,00 Kč
Návrh usnesení č. 3/1/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 15 ze dne 5.12.2017
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 3/1/2017 bylo schváleno.

0 x PROTI

4) Žádost o prodej části pozemků parc.č. 1119/12, 1119/14, 1640/3 a 2605/19
Vlastník pozemků parc.č. 1640/1, 2605/13 a 1639, vše zahrada, v k.ú. Dunajovice, zaslal Obci
Dunajovice, jako vlastníku sousedních pozemků žádost o prodej částí pozemků parc.č. 1119/12,
1119/14, 1640/3 a 2605/19. V žádosti je uvedena celková výměra částí všech pozemků cca 230 m2.
Jedná se po pozemky u silnice „Přesecká“, mezi silnicí a bytovým domem.
V případě souhlasu s prodejem je nutné zveřejnit záměr prodeje.
V případě nesouhlasu s prodejem by bylo asi možné vejít v jednání s majiteli pozemků parc.č. 1639,
1640/1 a 1638, vše v k.ú. Dunajovice, s tím, že by se dala dohodnout směna části pozemků za část
pozemku obce parc.č. 2605/19, a tím umožnit obci vybudovat chodníky okolo silnice III/15511a a
zároveň chodník, který by vyústil na MK před bytovým domem č.p. 87.
Návrh usnesení č. 4/1/2018:
Obec Dunajovice zveřejní záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1119/12, 1119/14, 1640/3 a 2605/19,
vše v k.ú. a obci Dunajovice, vše ve vlastnictví obce Dunajovice, o celkové výměře cca 230 m2.
HLASOVÁNO
0 x PRO
1 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 4/1/2018 nebylo schváleno.

4 x PROTI

5) Pronájem části budovy č.p. 18
Část budovy č.p. 18 (Společenský dům) byla uvedena do stavu, kdy by se po vymalování a úklidu, dal
pronajmout jak výčep (Formanka), tak sál pro prodej nápojů, pro hasičský bál, pouťovou taneční
zábavu, a pro pravidelný prodej nápojů. Kuchyně a její zázemí není připraveno pro pronájem, taktéž
byt v patře nebo část bývalé prodejny.
Pro možnost uspořádat hasičský bál v měsíci březnu je zapotřebí nastavit podmínky nájmu, oslovit
možné nájemce.
Návrh usnesení č. 5/1/2018:
Obec Dunajovice připraví podmínky pronájmu Formanky a části sálu. Zveřejní záměr pronájmu
nebytových prostor.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 5/1/2018 bylo schváleno.

0 x PROTI

6) Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 11.1.2018 byla e-mailem doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. od
právního zástupce J. Padrty, JUDr. Jaromíra Bayera, AK Č. Budějovice, Jeremiášova 18. Žádost je
předložena, přečtena. (viz příloha)
V žádosti jsou uvedeny - požadovány informace vztahující se k přílohám, které nebyly doručeny:
- bod 2) žádosti fotodokumentace umístění kanalizace
- bod 4) žádosti fotodokumentace účelové komunikace,
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-

bod 1) fotodokumentace od společnosti E-on v příloze je nečitelná

Návrh usnesení č. 6/1/2018:
Zastupitelstvo obce Dunajovice, vzhledem k vedenému soudnímu sporu a předpokládanému dalšímu
soudnímu sporu s žadatelem, souhlasí s předáním žádosti právnímu zástupci obce k vypracování
odpovědi.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 6/1/2018 bylo schváleno.

0 x PROTI

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

261.416,32 Kč ke dni 8. 01. 2018
95.488,49 Kč ke dni 31. 12. 2017
253.555,93 Kč ke dni 05. 01. 2018
27.821,00 Kč ke dni 12. 01. 2017
638.281,74 Kč

Zůstatek k 31.12.2017 do splatnosti úvěru 2017-0201-2C 654.301,66 Kč
Zůstatek k 31.12.2017 do splatnosti úvěru 2012-0201-2C 1.154.621,00 Kč
Dotace z POV Jihočeského kraje na rok 2018
Žádost o dotaci na opravu Společenského domu Dunajovice z Programu obnovy venkova Jihočeského
kraje pro rok 2018 byla podána dne 21.12.2017 poskytovateli, Jihočeskému kraji.
Dne 9.1.2018 bylo podáno poskytovateli dotace, Jihočeskému kraji, Vyúčtování poskytnutí dotace
úroků z rozpočtu Jihočeského kraje – dotace úroků z úvěru na stavbu „Kanalizace a ČOV Dunajovice“
pro rok 2017.

8) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22:00 hod.
Zapsal :

Roman Melmer

___________________________

Ověřovatelé zápisu:

Petr Holický

___________________________

Antonín Urbánek ___________________________
Starosta obce

František Uhlíř

___________________________

V Dunajovicích dne: 11. 1. 2018
Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 21.1.2018
Elektronicky zveřejněno dne:
21.1.2018
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