Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 23. 8. 2018
od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 7/2018
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
F. Uhlíř
Ing. P. Pumpr
M. Čada
P. Holický
R. Melmer
J. Marek
pozdí příchod 20:45 hod - omluven
A. Urbánek
Omluveni:
Hosté: L. Vítová
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. srpna 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 16. srpna 2018 do ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a to od 16. srpna 2018 do 24. srpna 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:
Antonína Urbánka
Předsedající navrhl ověřovateli zápisu:
ing. Petra Pumpra a Romana Melmera
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/7/2018:
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Antonína Urbánka, ověřovateli zápisu ing. Petra
Pumpra a Romana Melmera
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 1/7/2018 bylo schváleno.

0 x PROTI

Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Zpracování zadávací dokumentace na opravu kanalizační přípojky pro Společenský dům
Dunajovice, územní souhlas, havarijní oprava kanalizace
4) Projekt na opravu elektřiny pro odbytovou část Společenského domu Dunajovice – smlouva E-on
navýšení jističe na 63 A
5) Rekonstrukce silnice II/148 Hůrky a Slověnice – následná oprava objízdné trasy po MK
Slověnická
6) Smlouva věcné břemeno vodovodní a kanalizační přípojky, sjezd na pozemek parc.č. 39
7) Sjezdy z MK Za Humny
8) Audit – částečné přezkoumání hospodaření obce za rok 2018, schválení účetní závěrky
k 31.12.2017
9) Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV Jihočeského kraje v roce 2018, dokončení
opravy sociálního zařízení, výměna oken a dveří Společenský dům Dunajovice
10) Kupní smlouva obec – MS Dunajovice
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11) Zalesnění pozemků parc.č. 497/10 a 497/11
12) Rozpočtové opatření č. 5/2018
13) MAS plán rozvoje sportu
14) Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním
distribučního zařízení – E.ON Distribuce, a.s. – kabelová přípojka NN pro pozemek parc.č. 1723/3
15) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
16) Závěr
Návrh usnesení č. 2/7/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/7/2018 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Zpracování zadávací dokumentace na opravu kanalizační přípojky pro Společenský dům
Dunajovice, územní souhlas, havarijní oprava kanalizace
Bylo započato se zpracováním zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na opravu kanalizační
přípojky pro Společenský dům Dunajovice. Pro stavbu, krom již provedenou havarijní opravu části
přípojky, je nutný územní souhlas. Starosta obce požádal stavební úřad o vydání územního souhlasu;
k tomuto souhlasu bylo vydáno „Vyjádření a předběžná informace k projektové dokumentaci
…“odboru ŽP MěÚ Třeboň. Vyjádření je kladné, k projektové dokumentaci nemá odbor ŽP
připomínek. Dne 23.8.2018 byl doručen Územní souhlas stavebního úřadu MěÚ Třeboň, který nabývá
právních účinků dnem doručení, tedy dne 23.8.2018.
Po vydání územního souhlasu lze pokračovat v přípravě zadávací dokumentace.
Společnost MAX – Professional doručila obci fakturu na havarijní opravu části kanalizační přípojky
pro Společenský dům Dunajovice. Faktura na částku 35.719,- Kč bez DPH. Část kanalizační přípojky
od WC za septikem byla zanesená, neměla požadovaný průtok. Při opravě byl odstraněn (zasypán)
septik, nové potrubí od WC bylo propojeno přes bývalý septik s novou čistící šachtou, dále bylo
položeno nové potrubí až k šachtě mezi vraty. Vše dle projektu.
Návrh usnesení č. 3/7/2018:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené informace.
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje úhradu faktury č. 2180030 na částku 35.719,00 Kč bez
DPH na havarijní opravu kanalizace.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 3/7/2018 bylo schváleno.

0 x PROTI

4) Projekt na opravu elektřiny pro odbytovou část Společenského domu Dunajovice – smlouva E-on
navýšení jističe na 63 A
Na základě usnesení zastupitelstva obce č. 4/6/2018 se zpracovává společnost Montela s.r.o. Č.
Budějovice projektovou dokumentaci na opravu – výměnu rozvodů elektřiny pro Společenský dům
Dunajovice, odbytovou část. Dle kvalifikovaného výpočtu příkonů zařízení dle PD gastro Stanislava
Jirušky je nutné navýšit hlavní jistič na 3 x 63A. Obec podala společnost E.ON Distribuce a.s. žádost o
navýšení hlavního jističe na 3 x 63 A. Společnost E.ON Distribuce a.s. schválila navýšení hlavního
jističe na požadovanou výši jištění, zaslala návrh smlouvy pro navýšení, jejíž součástí je vyjádření, že
je před navýšením nutné vybudovat novou kabelovou přípojku NN pro Společenský dům Dunajovice,
na místo stávajícího nadzemního vedení NN (nástřešák na budově č.p. 18). Kabelová přípojka bude
vedena ze sloupu u budovy OÚ Dunajovice, po pozemcích obce do nové pojistkové skříně na budově
č.p. 18. Za na výšení hlavního jističe je Obci Dunajovice účtován podíl na oprávněných nákladech ve
výši 21.000,- Kč (rozdíl mezi stávajícím jističem 3 x 21A a požadovaným 3 x 63A = 42 A x 500,Kč/A = 21.000,- Kč). Tato částka byla uhrazena. Společnost E.ON Distribuce a.s. se ve smlouvě
zavázala k vybudování přípojky do 14 měsíců od sepsání smlouvy. Smlouva byla podepsána dne
3.8.2018.
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Souhlas s navýšením a vyjádření společnosti E.ON Distribuce a.s., bylo zasláno projektantovi
společnosti Montela s.r.o., pro vypracování projektové dokumentace na rozvody elektroinstalace
odbytové části Společenského domu Dunajovice.
Projektová dokumentace na rozvody elektroinstalace odbytové části Společenského domu Dunajovice
od společnosti Montela s.r.o. bude, na základě nabídky, dodána do konce měsíce září.
Návrh usnesení č. 4/7/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu podílu na oprávněných nákladech za navýšení hlavního jističe
pro odbytovou část Společenského domu Dunajovice.
Zastupitelstvo obce schvaluje zpracovávání projektové dokumentace na rozvody elektřiny pro
odbytovou část Společenského domu Dunajovice od společnosti Montela s.r.o. Č. Budějovice.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 4/7/2018 bylo schváleno.

0 x PROTI

5) Rekonstrukce silnice II/148 Hůrky a Slověnice – následná oprava objízdné trasy po MK
Slověnická
Obec Dunajovice nemá žádné informace o začátku opravy MK Slověnická.
Návrh usnesení č. 5/7/2018:
Zastupitelstvo obce Dunajovice odkládá tento bod na další zasedání zastupitelstva obce.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 5/7/2018 bylo schváleno.

0 x PROTI

6) Smlouva věcné břemeno vodovodní a kanalizační přípojky, sjezd na pozemek parc.č. 39
Starosta obce předkládá zastupitelstvu obce ke schválení Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské
sítě – věcného břemene uložení vodovodní přípojky, kanalizační přípojky do pozemku parc.č. 2617/8 a
věcného břemene sjezdu z komunikace III/15512 na pozemek parc.č. 39 po pozemku parc.č. 2617/8.
Služebnost – věcné břemeno se smlouvou zřizuje bezplatně, na dobu neurčitou. Pro sjezd se sjednává,
že může být zřízen pouze z materiálů, které nebudou pevně spojeny s pozemkem, sjezd musí být
v případě stavby přivaděče vodovodu z vodojemu na Dunajovické hoře a v případě stavby přivaděče
plynovodu, snadno odstranitelný.
Smlouva je předkládána na základě již podepsané a schválené usnesením zastupitelstva obce č.
3/12/2016 ze dne 22.12.2016 Smlouvy o smlouvě budoucí pro stavbu „Novostavba vodovodní a
kanalizační přípojky“.
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě předložena, přečtena
Návrh usnesení č. 6/7/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě – věcného břemene
uložení vodovodní přípojky koridor „A“, kanalizační přípojky koridor „B“ do pozemku parc.č. 2617/8
a věcného břemene sjezdu z komunikace III/15512 na pozemek parc.č. 39 po pozemku parc.č. 2617/8 –
koridor „C“.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 6/7/2018 bylo schváleno.

0 x PROTI

7) Sjezdy z MK Za Humny
Pro úpravu sjezdu a krajnice za RD č.p. 91 a 28 byla zpracována jednoduchá projektová dokumentace,
tato byla zaslána určeným dodavatelům ODAST spol. s r.o. a MAX Professional s.r.o., společnosti DM
Kredit s.r.o. byla předána proti podpisu.
Ve výzvě bylo požadováno podání nabídek do čtvrtka 10.8.2018 do 17:00 hodin. Na výzvu žádná ze
společností nereagovala, nebyla podána žádná nabídka.
Vzhledem k nedodání nabídek podal R. Melmer návrh, že zakázku na úpravu sjezdu k RD č.p. 28
zhotoví za rozpočtovou cenu 11.500,- Kč včetně DPH.
Návrh usnesení č. 7/7/2018:
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Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje zhotovení zakázky na úpravu sjezdu k RD č.p. 28 za
rozpočtovou cenu 11.500,- Kč včetně DPH společností MAX Professional, Dunajovice 69, v měsíci
září, či říjen 2018.
HLASOVÁNO
5 x PRO
1 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 7/7/2018 bylo schváleno.

0 x PROTI

8) Audit – částečné přezkoumání hospodaření obce za rok 2018, schválení účetní závěrky
k 31.12.2017
Starosta obce a účetní obce předkládají zastupitelstvu ke schválení účetní závěrku ke dni 31.12.2017.
Při dílčím přezkumu hospodaření nebylo doloženo schválení účetní závěrky za rok 2017, spolu se
schválením Závěrečného účtu za rok 2017. Účetní závěrka musí být bude vždy schvalována do 30.6.
následujícího roku
Dne 21.8.2018 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce Dunajovice za období od 1. ledna do 31.
července 2018.
Byly zjištěny tyto nedostatky – nedoloženo schválení účetní závěrky za rok 2017.
Méně závažné chyby a nedostatky zjištěné při přezkumu hospodaření za minulé roky (2017) budou
napraveny při konečném přezkoumání za rok 2018, při doložení inventury majetku a zaúčtování dotace
z POV pro rok 2018.
Starosta obce předkládá návrh na opravu Zápisu ze zasedání zastupitelstva obce pořadové č. 3/2018 ze
dne 28.3.2018. Návrh střednědobého výhledu na roky 2019 a 2020 byly sejmuty dne 28.3.2018.
Návrh usnesení č. 8/7/2018:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje účetní závěrku ke dni 31.12.2017. Pro příští období budou
účetní závěrky vždy schvalovány do 30. 6. následujícího roku.
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje opravu Zápisu ze zasedání zastupitelstva obce pořadové č.
3/2018 ze dne 28.3.2018. „Návrh střednědobého výhledu na roky 2019 a 2020 byly sejmuty dne
28.3.2018“.
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí předloženou Zprávu o částečném přezkumu
hospodaření obce Dunajovice za období 1.1.2018 až 31.7.2018.
HLASOVÁNO
6 x PRO
x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 8/7/2018 bylo schváleno.

0 x PROTI

9) Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV Jihočeského kraje v roce 2018, dokončení
opravy sociálního zařízení, výměna oken a dveří Společenský dům Dunajovice
Dne 22.6.2018 byla Obcí Dunajovice a dne 2.8.2018 byla Jihočeským krajem podepsána Smlouva o
poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2018. Dotace
ve výši 225.000,- Kč bude poskytnuta na účet obce do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, tedy do
konce září 2018. Dosud nebyly prostředky poukázány.
MAX – Professional doručil obci Závěrečný předávací protokol na provedené práce, dodávky a
služby, na Opravu sociálního zařízení Společenský dům Dunajovice č.p. 18, fakturu na zbytek prací
provedených při opravě sociálního zařízení, ve výši 263.838,25 Kč.
V protokolu jsou uvedené závady – nedodané 1 ks dveře na pánské záchody, šedé HT potrubí odpad u
umyvadel. Tyto závady budou odstraněny v měsíci září (3. až 9.9), v době uzavření provozovny po
dobu dovolené. Faktura bude uhrazena ve výši 90%, po odstranění nedodělků bude uhrazena zbývající
10% pozastávka včetně pozastávky ve výši 10% z první faktury.
Výměna okem a dveří v sále proběhne v týdnu od 3.9. do 7.9.2018, v době plánovaného uzavření
provozovny po dobu dovolené.
Návrh usnesení č. 9/7/2018:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí podepsání Smlouvy o poskytnutí účelové dotace
v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje podepsání Závěrečného předávacího protokolu na provedené práce,
dodávky a služby, na Opravu sociálního zařízení Společenský dům Dunajovice č.p. 18, bere na vědomí
nedodělky, které budou odstraněny v měsíci září
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje úhradu faktury č. 2180029 ve výši (90%) 237.454,40 Kč
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HLASOVÁNO
5 x PRO
1 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 9/7/2018 bylo schváleno.

0 x PROTI

10) Kupní smlouva obec – MS Dunajovice
Katastrálním úřadem, pracovištěm Jindřichův Hradec byl pozastaven zápis kupní smlouvy mezi Obcí
Dunajovice, jako prodávajícím a MS Dunajovice, jako kupujícím, na pozemek parc.č. KN st. 146/2.
Dne 15.8.2018 proběhlo setkání starosty obce, geodeta, předsedy MS a jednatele MS Dunajovice,
bylo domluveno vzetí zpět kupní smlouvy a jiné řešení prodeje obecního pozemku MS Dunajovice. Na
základě této dohody byl zaslán Katastrálnímu úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálnímu pracovišti
Jindřichův Hradec společný dopis Obce Dunajovice a MS Dunajovice se žádostí o vzetí zpět návrhu na
vklad kupní smlouvy vedené pod č.j.: V-4619/2018-303. Dopis předložen, přečten.
Starosta obce zveřejnil dne 22.8.2018 nový Záměr prodat nově oddělený pozemek parc.č. 194/8,
ostatní plocha – jiná plocha o celkové výměře 29 m², oddělený z pozemků parc.č. 194/1 a 194/4, oba
ostatní plocha – manipulační plocha, za cenu 60,- Kč / m2. Záměr je zveřejněn na úřední desce i
elektronické úřední desce.
Návrh usnesení č. 10/7/2018:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje vzetí zpět návrhu na vklad kupní smlouvy mezi Obcí
Dunajovice, jako prodávajícím a MS Dunajovice, jako kupujícím, na pozemek parc.č. KN st. 146/2,
vedený pod č.j.: V-4619/2018-303
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru na prodej nově odděleného pozemku parc.č. 194/8,
ostatní plocha – jiná plocha o celkové výměře 29 m², oddělený z pozemků parc.č. 194/1 a 194/4, oba
ostatní plocha – manipulační plocha, za cenu 60,- Kč / m2.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 10/7/2018 bylo schváleno.

0 x PROTI

11) Zalesnění pozemků parc.č. 497/10 a 497/11
MěÚ Třeboň, odboru ŽP, byla podána žádost o prohlášení pozemků parc.č. 497/10 a 497/11 za les.
Pozemky pod hrází rybníka nový, které jsou osázeny dubem letním. po vydání žádosti bude podán
návrh na vklad do katastru nemovitostí – změna druhu využití pozemků z trvalý travní porost na lesní
pozemek.
Návrh usnesení č. 11/7/2018:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí podání žádosti o prohlášení pozemků parc.č. 497/10 a
497/11 za les.
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí – změna
druhu využití pozemků parc.č. 497/10 a 497/11 z trvalý travní porost na lesní pozemek.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 11/7/2018 bylo schváleno.

0 x PROTI

12) Rozpočtové opatření č. 5/2018
Starosta obce a účetní obce předkládají zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 5/2018 ze den
9.6.2018, kde:
zvýšení příjmů
104.680,00 Kč
zvýšení výdajů
64.901,00 Kč
změna financování + 39.779,00 Kč
Návrh usnesení č. 12/7/2018:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2018 ze den 9.6.2018, na
zvýšení příjmů 104.680,00 Kč, zvýšení výdajů 64.901,00 Kč, změna financování + 39.779,00 Kč
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 12/7/2018 bylo schváleno.
13) MAS plán rozvoje sportu
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0 x PROTI

Starosta obce předkládá k doplnění, úpravě a ke schválení Plán rozvoje sportu obce Dunajovice na
období 2018 – 2025 podle § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších
předpisů. Plán rozvoje sportu byl zpracován ve spolupráci s Místní akční skupinou Třeboňsko o.p.s.
Plán předložen. Vzhledem k několika stránkovému dokumentu byl podán
Návrh usnesení č. 13/7/2018:
Zastupitelstvo obce Dunajovice odkládá schválení, případného doplnění či úpravu předloženého Plánu
rozvoje sportu obce Dunajovice na období 2018 – 2025 na další zasedání zastupitelstva obce
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 13/7/2018 bylo schváleno.

0 x PROTI

14) Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním
distribučního zařízení – E.ON Distribuce, a.s. – kabelová přípojka NN pro pozemek parc.č. 1723/3
Obci byl doručen návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas
s umístěním distribučního zařízení společnosti E.ON Distribuce, a.s. kabelové přípojky NN do
pozemku parc.č. 2611/1 (MK Lomnická) pro pozemek parc.č. 1723/3.
Povinná (Obec Dunajovice) se touto smlouvou zavazuje, že do 12 měsíců po vybudování kabelové
přípojky a kolaudačním souhlasu uzavře smlouvu - zřídí věcné břemeno do katastru nemovitostí pro
umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN, kabelový pilíř, uzemnění na pozemku 2611/1, za
účelem jejího provozování, s právem zřídit, provozovat, opravovat a udržovat, právo úpravy za účelem
obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, či jejího odstranění. Smlouva bude
uzavřena jako úplatná, za jednorázovou úplatu ve výši 1.300,- Kč bez DPH, na dobu neurčitou.
Návrh smlouvy včetně návrhu umístění kabelové přípojky NN předloženy, přečteny.
Návrh usnesení č. 14/7/2018:
Zastupitelstvo obce Dunajovice návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.:
1030045999/002 – souhlas s umístěním distribučního zařízení společnosti E.ON Distribuce, a.s.,
kabelové přípojky NN do pozemku parc.č. 2611/1 (MK Lomnická) pro pozemek parc.č. 1723/3
HLASOVÁNO
6 x PRO
1 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 14/7/2018 bylo schváleno.

0 x PROTI

15) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Celostátní veřejná sbírka na zadluženou obec Prameny
Dne 23.8.2018 byla obci e-mailem doručena výzva Svazu měst a obcí ČR se žádostí o příspěvek do
celostátní veřejné sbírky na zadluženou obec Prameny v okrese Mariánské Lázně, Karlovarský kraj.
Do sbírky mohou přispívat i občané, podnikatelé. Více informací dodá starosta obce.
LSPP Třeboň o.p.s.
V rozpočtu obce je jako každoročně zahrnut dar pro LSPP Třeboň o.p.s. Tento dar by se měl
uskutečnit do voleb do zastupitelstva obce.
Žádost o pacht zemědělsky neobdělávaných pozemků
Pan Vladimír Buman požádal o pacht zemědělsky neobdělávaných pozemků. Záměr propachtovat tyto
části pozemků je zveřejněn na úřední desce. K záměru se mohou občané a majitelé vyjádřit do 15-ti
dnů od zveřejnění.
Stavy účtů obce
Sparkasse
ČMZRB
ČNB
Pokladna
Celkem

515.297,44 Kč ke dni 22. 08. 2018
70.643,59 Kč ke dni 31. 07. 2018
1.250.378,20 Kč ke dni 22. 08. 2018
30.517,00 Kč ke dni 23. 08. 2018
1.866.836,23 Kč

16) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 21:05 hodin.
Zapsal :

Antonín Urbánek

___________________________
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Ověřovatelé zápisu:

Starosta obce

ing. Petr Pumpr

___________________________

Roman Melmer

___________________________

František Uhlíř

___________________________

V Dunajovicích dne: 23. 8. 2018
Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 29.8.2018
Elektronicky zveřejněno dne:
29.8.2018
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