Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 3. 10. 2018
od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 9/2018
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
F. Uhlíř
Ing. P. Pumpr
pozdní příchod 19:45 - omluven
M. Čada
P. Holický
R. Melmer
J. Marek
A. Urbánek
Omluveni:
Hosté:
1)Zahájení zasedání.
Zasedání zahájeno v 19:15 hod. starostou obce F. Uhlířem (dále jako „předsedající“). Předsedající
schůze konstatoval, že zasedaní bylo řádně svoláno dne 26. září 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 26. září 2018 do ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a to od 26. září 2018 do 4. října 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:
Romana Melmera
Předsedající navrhl ověřovateli zápisu:
Petra Holického a Miroslava Čadu
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/9/2018:
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Romana Melmera, ověřovateli zápisu Petra
Holického a Miroslava Čadu
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 1/9/2018 bylo schváleno.

0 x PROTI

Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Dokončení opravy sociálního zařízení, výměna oken a dveří Společenský dům Dunajovice
4) Projekt na opravu elektřiny pro odbytovou část Společenského domu Dunajovice
5) Oprava objízdné trasy MK Slověnická
6) Vodovodní přípojky pro RD č.p. 54 a pozemek parc.č. 1723/3 - ČEVAK
7) Rozpočtové opatření č. 9/2018
8) Ukončení volebního období zastupitelstva obce
9) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
10) Závěr
Návrh usnesení č. 2/9/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/9/2018 bylo schváleno.
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0 x PROTI

3) Dokončení opravy sociálního zařízení, výměna oken a dveří Společenský dům Dunajovice
Dne 26.9.2018 byl starostou obce podepsán Předávací protokol – odstranění závad a nedodělků na
„Oprava sociálního zařízení Společenský dům Dunajovice č.p. 18“. Byly osazeny dveře na pánské WC,
provedena výměna šedého odpadního potrubí pod umyvadlem za plastové s vizáží chromu.
Obec Dunajovice uhradí 10% pozastávky z obou došlých faktur na akci „Oprava sociálního zařízení
Společenský dům Dunajovice č.p. 18“.
Návrh usnesení č. 3/9/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu 10% pozastávky z obou došlých faktur na akci „Oprava
sociálního zařízení Společenský dům Dunajovice č.p. 18“.
HLASOVÁNO
5 x PRO
1 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 3/9/2018 bylo schváleno.

0 x PROTI

4) Projekt na opravu elektřiny pro odbytovou část Společenského domu Dunajovice
Projektová dokumentace na opravu – výměnu rozvodů elektřiny pro Společenský dům Dunajovice,
odbytovou část nebyla dosud doručena.
Návrh usnesení č. 4/9/2018:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí tuto informaci.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 4/9/2018 bylo schváleno.

0 x PROTI

5) Oprava objízdné trasy MK Slověnická
Dne 20.9.2018 byla provedena oprava MK Slověnická, úseku v k.ú. Dunajovice. Oprava byla dle
dohody provedena společností PORR a.s., dodavatelem opravy silnice II/148 v obci Slověnice, jako
následná oprava objízdné trasy. Obec Dunajovice by se měla na opravě podílet částkou 250.000,00 Kč
včetně DPH. Faktura nebyla dosud obci zaslána.
Návrh usnesení č. 5/9/2018:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí předložené informace.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 5/9/2018 bylo schváleno.

0 x PROTI

6) Vodovodní přípojky pro RD č.p. 54 a pozemek parc.č. 1723/3 - ČEVAK
Společnost ČEVAK a.s., středisko Třeboň provedla v měsíci září vodovodní přípojku pro RD č.p. 54 a
vodovodní a kanalizační přípojku pro pozemek parc.č. 1723/3. Během měsíce října bude ještě
zhotovena nová vodovodní přípojka pro RD č.p. 46. Dosud nebyly předána montážní listy, nebyla
dosud doručena faktura za uliční uzávěry (součást vodovodního řadu) a montáž vodoměrů. Vodoměry
byly obcí předány.
Po dokončení třetí vodovodní přípojky bude provedeno i zaasfaltování překopů, je domluveno i
zaasfaltování uličního uzávěru před RD 78 (oprava MK Slověnická).
Obec Dunajovice bude hradit navrtávky řadů a uliční uzávěry na vodovodních přípojkách (materiál,
práci).
Návrh usnesení č. 6/9/2018:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené informace.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 6/9/2018 bylo schváleno.

0 x PROTI

7) Rozpočtové opatření č. 9/2018
Rozpočtové opatření č. 9/2018 nebylo účetní obce předloženo, není ještě zpracované celé účetnictví za
měsíc září.
Starosta obce absolvoval seminář k ukončení volebního období. Na tomto semináři bylo na dotaz
potvrzeno, že starosta obce může provádět rozpočtová opatření i v „mezidobí“ mezi volbami a
ustanovením nového zastupitelstva obce tak, jak bylo schváleno zastupitelstvem obce. Starostovi bylo
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zastupitelstvem obce schváleno usnesením č. 16/12/2014 provádět rozpočtová opatření ve výši
100.000,00 Kč bez DPH na položku ve výdajích, příjmy neomezeně. Viz usnesení č. 16/12/2014
Usnesení č.16/12/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje starostovi obce kompetenci k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření v rámci závazných ukazatelů rozpočtu a nad jejich rámec. Vymezuje starostovi obce rozsah
rozpočtových opatření ve smyslu § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, takto:
- V příjmech neomezeně
- Ve výdajích do výše 100.000,00 Kč na jednu položku
- Rozpočtová opatření provedená starostou obce, v tomto rozsahu, nepodléhají schvalování
zastupitelstvem obce, zastupitelstvo obce je však o nich informováno na nejbližším zasedání
zastupitelstva
- Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 7/6/2011 ze dne 17. 5. 2011
Nebyl podán žádný návrh na změnu kompetence starosty obce.
Návrh usnesení č. 7/9/2018:
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí předložené informace.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 7/9/2018 bylo schváleno.

0 x PROTI

8) Ukončení volebního období zastupitelstva obce
Mandát zastupitele obce končí všem zastupitelům 5.10.2018 ve 24:00 hodin. Starosta obce a
místostarosta obce pokračují ve funkcích až do zvolení nového starosty obce, případně při nezvolení
starosty obce, do zvolení nového místostarosty obce, zastupiteli, zvolenými ve volbách do
zastupitelstva obce konané ve dnech 5. a 6. 10. 2018.
Mandát zastupitelům vzešlých z voleb do zastupitelstva obce konaných ve dnech 5. a 6. 10. 2018,
vzniká zvolením 6. 10. 2018 ve 14:00 hodin.
Ustavující zasedání zastupitelstva obce, vzešlého z voleb do zastupitelstva obce konaných ve dnech 5.
a 6. 10. 2018, svolává dosavadní starosta obce (případně místostarosta obce). Státní volební komise
musí vyhlásit den ukončení voleb, od druhého dne (po vyhlášení voleb SVK za platné) od 00:00 hodin
do 10 dne do 16:00 hodin lze podávat stížnosti na proběhlé volby ke Krajskému soudu (správnímu
soudu) v Českých Budějovicích. V případě, že nebude podána žádná stížnost na volby, oznámí toto na
dotaz, soud obci. Od tohoto data má současný starosta obce 15 dnů na svolání ustavujícího zasedání
nově zvoleného zastupitelstva obce. Svolání ustavujícího zasedání zastupitelstva musí být zveřejněno 7
dnů před dnem konání.
Nově zvolení zastupitelé skládají slib do rukou stávajícího starosty obce (případně místostarosty
obce), proběhne volba nového starosty (případně místostarosty obce), poté převezme nově zvolené
zastupitelstvo řízení obce. Až složením slibu vzniká plnohodnotný mandát všem nově zvoleným
zastupitelům, tedy možnost hlasovat. Nesložením slibu, nebo složením slibu s výhradou, mandát
zaniká.
Předpokládané datum svolání nově zvoleného zastupitelstva obce je 31.10.2018 nebo 1.11.2018.

Starosta obce děkuje všem zastupitelům, kteří byli zvoleni za poslední 3 volební
období (listopad 2006 až říjen 2018) za spolupráci a za práci, kterou pro Obec
Dunajovice vykonali.
Taktéž děkuje všem občanům a majitelům nemovitostí za spolupráci, rady a
názory, které předávali zastupitelstvu obce.
Nebyl podán návrh na usnesení.
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9) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Stavy účtů obce
Sparkasse
ČMZRB
ČNB
Pokladna
Celkem

474.604,83 Kč ke dni 02. 10. 2018
99.756,32 Kč ke dni 30. 09. 2018
1.231.138,72 Kč ke dni 30. 09. 2018
37.280,00 Kč ke dni 03. 10. 2018
1.507.770,56 Kč

Stav úvěrů u ČMZRB Praha ke dni 30.9.2018
Úvěr na ČOV
969.050,00 Kč
Úvěr na vodovod
593.794,66 Kč
Celkem nesplacené úvěry
1.562.844,66 Kč
10) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 20:55 hodin.
Zapsal :

Roman Melmer

___________________________

Ověřovatelé zápisu:

Petr Holický

___________________________

Miroslav Čada

___________________________

František Uhlíř

___________________________

Starosta obce

V Dunajovicích dne: 3. 10. 2018
Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 5. 10. 2018
Elektronicky zveřejněno dne:
5. 10. 2018
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