Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 25. 6. 2018
od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 6/2018
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
F. Uhlíř
Ing. P. Pumpr
M. Čada
P. Holický
R. Melmer
A. Urbánek
odchod ve 20:00 hod.
Omluveni:
J. Marek
Hosté: Lucie Vítová
Václav Palus st.
Václav Palus ml.
Miroslav Vacek
Jakub Palus
Ondřej Smrž
Jan Václavovský
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 18. června 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 18. června 2018 do ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a to od 18. června 2018 do 26. června 2018.
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:
ing. Petra Pumpra
Předsedající navrhl ověřovateli zápisu:
Petra Holického a Miroslava Čadu
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/6/2018:
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem ing. Petra Pumpra, ověřovateli zápisu Petra
Holického a Miroslava Čadu
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 1/6/2018 bylo schváleno.

0 x PROTI

Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Klubovna, nepovolené úpravy
4) Projekt na opravu elektřiny pro odbytovou část Společenského domu Dunajovice
5) Rekonstrukce silnice II/148 Hůrky a Slověnice – následná oprava objízdné trasy po MK
Slověnická
6) Zpracování zadávací dokumentace na opravu kanalizační přípojky pro Společenský dům
Dunajovice
1

7) Sjezdy z MK Za Humny
8) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
9) Závěr
Návrh usnesení č. 2/6/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/6/2018 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Klubovna, nepovolené úpravy
Na zasedání zastupitelstva obce byl tento bod odložen na další zasedání zastupitelstva obce. Z tohoto
důvodu byl tento bod opět zařazen.
Návrh usnesení č. 3/6/2018:
V klubovně bude provedena nová elektroinstalace včetně hlavního jističe a vedení. Elektrikářské
práce zajistí obec, zednické práce provedou hasiči. Dále budou provedeny nové rozvody vody, je
zapotřebí domyslet vedení rozvodů a případné zajištění zimního provozu – spolupráce obec + hasiči.
Do budoucna je zapotřebí vzájemné domluvy před prováděním prací na majetku obce, čímž se
předejde dalším nejasnostem.
HLASOVÁNO
5 x PRO
1 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 3/6/2018 bylo schváleno.

0 x PROTI

4) Projekt na opravu elektřiny pro odbytovou část Společenského domu Dunajovice
Jak již bylo na poradě zastupitelstva prezentováno, zpracovává se projektová dokumentace na rozvody
elektřiny pro odbytové prostory Společenského domu Dunajovice. Z předešlého zasedání zastupitelstva
obce dne 14.6. 2018 a ze setkání zastupitelů s občany a majiteli nemovitostí v obci dne 15.6.2018
vyplynulo, že prozatím není potřebná kuchyně v odbytové části č.p. 18, že jsou pravděpodobně
důležitější opravy (fasáda, okna v bytě, a podobně). Z těchto důvodů je předkládán
Návrh usnesení č. 4/6/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování projektové dokumentace na rozvody elektřiny pro
odbytovou část Společenského domu Dunajovice, v budově č.p. 18, včetně rozvodů pro Formanku,
kuchyni, sál, kotelnu, sklady a budoucí šatnu personálu, vše dle projektu Stanislava Jirušky pro
gastronomickou technologii od společnosti MONTELA s.r.o. Č. Budějovice
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 4/6/2018 bylo schváleno.

0 x PROTI

5) Rekonstrukce silnice II/148 Hůrky a Slověnice – následná oprava objízdné trasy po MK
Slověnická
Usnesením zastupitelstva obce č. 11/5/2018 ze dne 14.6.2018 byla schválena spoluúčast na následné
opravě objízdné trasy (MK Slověnická) ve výši 250.000,- Kč. Majitelům přilehlých rodinných domů
byl zaslán dopis s možnými variantami, se žádostí o souhlas s jednou či druhou variantou. Dva majitelé
podepsali souhlas s opravou MK položením asfaltobetonu ve výši 4 cm na současný povrch, třetí
majitel zaslal souhlas e-mailem.
Návrh usnesení č. 5/6/2018:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje následnou opravu objízdné trasy (pro opravy silnice II/148)
položením asfaltobetonového koberce v průměrné výšce 4 cm v úseku od dláždění až na hranici
katastru, bez obrubníků, bez úpravy sjezdů.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 5/6/2018 bylo schváleno.

0 x PROTI

6) Zpracování zadávací dokumentace na opravu kanalizační přípojky pro Společenský dům
Dunajovice
Pro vypsání zakázky malého rozsahu je nutné buď zadat, nebo vlastními silami vypracovat zadávací
dokumentaci na opravu stávající kanalizační přípojky pro Společenský dům Dunajovice. Obec má
zpracovaný projekt, rozpočet, výkaz prací a výměr. Stávající přípojka je z betonového potrubí, část
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byla v havarijním stavu (75% průřezu potrubí bylo zaneseno kaly ze septiku) zato je již opravena.
Zbývající část je nutné do konce roku opravit.
Na poradě zastupitelstva byl starostou přednesen návrh, aby se někdo ze zastupitelů přihlásil
k vypracování zadávací dokumentace, neboť kromě asi 2 staveb v minulosti tuto zpracovával starosta a
podle ohlasu na opravené sociální zařízení, zadávací dokumentaci asi zpracovával špatně, zakázka byla
údajně drahá.
Návrh usnesení č. 6/6/2018:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce zpracováním zadávací dokumentace na opravu kanalizační
přípojky a vypsání výběrového řízení na zhotovení – opravu kanalizační přípojky pro budovu č.p. 18
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 6/6/2018 bylo schváleno.

0 x PROTI

7) Sjezdy z MK Za Humny
Faktura za zhotovení sjezdů do 4 RD z komunikace Za Humny byla uhrazena, celkem včetně
soukromého pozemku ve výši 41.373,65 Kč včetně DPH. Část sjezdů po soukromých pozemcích bude
přefakturována.
Sjezd za RD č.p. 91 a 28 je, nebo byl ve stálém sporu. Majitelé nejprve nepožadovali, poté
požadovali. Dne 20.6.2018 se uskutečnilo setkání místostarosty obce, zastupitele a zástupce majitele
Rd. Bylo dohodnuto, že bude rozšířena severní krajnice na pozemku obce, parc.č. 2601/2, rozšířen
sjezd, vše z recyklátu, prodloužen sjezd na soukromý pozemek. Předpokládaná cena cca 9.000,- Kč bez
DPH.
Návrh usnesení č. 7/6/2018:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje zhotovení sjezdu a úpravy krajnice na pozemku parc.č.
2601/2. Starosta obce dle předpokládaného výkazu prací a výměr osloví společnosti MAX
Professional, ODAST a DM Kredit a vybere nejlevnější nabídku a rovnou zadá zpracování díla.
HLASOVÁNO
5 x PRO
1 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 7/6/2018 bylo schváleno.

0 x PROTI

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

490.633,64 Kč ke dni 12. 06. 2018
41.811,73 Kč ke dni 31. 05. 2018
736.422,52 Kč ke dni 22. 06. 2018
13.713,00 Kč ke dni 25. 06. 2018
1.282.580,89 Kč

9) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 20:10 hodin.
Zapsal :

ing. Petr Pumpr

___________________________

Ověřovatelé zápisu:

Petr Holický

___________________________

Miroslav Čada

___________________________

František Uhlíř

___________________________

Starosta obce

V Dunajovicích dne: 25. 6. 2018
Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 4.7.2018
Elektronicky zveřejněno dne:
4.7.2018
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