Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 17.1.2019 od
19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 1/2019
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
Ing. Lucie Vítová
Ing. Michal Stolička
Petr Holický
Soňa Srbová
PhDr. Petr Kolář
Ing. Petr Pumpr
Omluveni:
Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.
Hosté :
1)Zahájení zasedání
Zasedání zahájeno v 19:00 hod. starostkou obce Ing. Lucií Vítovou (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatovala, že zasedaní bylo řádně svoláno dne 10. ledna 2019.
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 10. ledna 2019 od 11:20 hod. do
ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a
to od 10. ledna 2019 od 11:20 hod do 18. ledna 2019.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatovala, že přítomno je 6 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92
odst. 3 zákona o obcích).
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhla zapisovatelem:
PhDr. Petra Koláře
Předsedající navrhla ověřovateli zápisu:
Ing. Michala Stoličku a Petra Holického
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/1/2019
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem PhDr. Petra Koláře, ověřovateli zápisu Ing.
Michala Stoličku a Petra Holického.
HLASOVÁNO
6 x PRO 0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0x PROTI
Usnesení č. 1/1/2019 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Žádost o finanční příspěvek z pronájmu honitby Dunajovice
4) Darovací smlouva LSPP Třeboň o.p.s.
5) Kaple Zvěstování Panny Marie – úprava vnitřních prostor
6) Spisový, archivní a skartační řád, Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním
osobních údajů, Knihovní řád
7) Těžba dřeva
8) Žádost p. Jiří Padrta

9) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
10) Závěr
Návrh usnesení č.2/1/2019
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/1/2019 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Žádost o finanční příspěvek z pronájmu honitby Dunajovice a o povolení výsadby na
obecních pozemcích za účelem zvýšení úživnosti honitby
Myslivecký spolek Dunajovice podal žádost o povolení výsadby na obecních pozemcích za účelem
zvýšení úživnosti honitby a žádost o poskytnutí finanční podpory pro realizaci výsadby.
Navrhované druhy pro výsadbu respektují doporučení MZe pro dřeviny vysazované za účelem
ozelenění krajiny. Seznam dřevin a pozemků je přílohou.
MS Dunajovice se zavazuje, že po dobu 2 let bude realizovat opatření pro ochranu porostu proti
škodám zvěří a zajistí závlahu.
Navrhované druhy pro výsadbu a pozemky, kde by výsadba byla realizována, jsou přílohou.
Dále MS Dunajovice žádá o finanční dar ve výši hodnoty nájmu za pronájem honebních pozemků
ve vlastnictví obce. Obec Dunajovice má 108,5420 ha, za hektar se vyplácí 18 Kč ročně, za 5let je
to 90 Kč/hektar. Celková cena je 9 768,78,- Kč.
Návrh usnesení č. 3/1/2019
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje finanční dar ve výši hodnoty nájmu za pronájem
honebních pozemků ve vlastnictví obce v požadované výši.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 3/1/2019 bylo schváleno.

0 x PROTI

4) Darovací smlouva LSPP Třeboň o.p.s.
Lékařská služba první pomoci Třeboň o.p.s. jako každoročně žádá o dar z rozpočtu obce
Dunajovice ve výši 2 712,- Kč (12,- Kč/obyvatele/rok). Starostka obce předkládá ke schválení
Darovací smlouvu.
Návrh usnesení č. 4/1/2019
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje poskytnutí daru ve výši 2 712,- Kč jako finanční podporu
na činnost Lékařské službě první pomoci Třeboň o.p.s.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 4/1/2019 bylo schváleno.

0 x PROTI

5) Kaple Zvěstování Panny Marie – úprava vnitřních prostor
Kaple Zvěstování Panny Marie byla kompletně zrekonstruována v roce 2017. Je potřeba vymalovat
vnitřní prostory a nastěhovat věci. Ohledně výmalby bude osloven pan Holešínský – kompletní
vymalování kaple a Lucie Zelenková – výmalba stropu ve formě hvězd. Výmalba by byla
realizována v jarních měsících, nejdéle do poloviny května 2019, aby byly dokončeny kompletní
úklidové práce v kapli.
Návrh usnesení č. 5/1/2019
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje výmalbu Kaple Zvěstování Panny Marie panem
Holešínským a Lucií Zelenkovou.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 5/1/2019 bylo schváleno.

0 x PROTI

6) Spisový, archivní a skartační řád, Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním
osobních údajů, Knihovní řád
Spisový, archivní a skartační řád je vnitřní předpis, který sjednocuje postup při nakládání
s písemnostmi nebo jinými záznamy vzniklými nebo vyřízenými v rámci Obce Dunajovice.
Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů shrnují postupy pro
jednotlivé členy zastupitelstva obce, aby při plnění svých úkolů zajišťovali dodržování těchto
pravidel. Starostce obce ukládá zajistit dodržování těchto pravidel při zpracování osobních údajů
obecním úřadem a při plnění smluv, jejíchž předmětem je zpracování osobních údajů.
Knihovní řád je vnitřní předpis Obce Dunajovice, který stanovuje poslání a činnost knihovny a její
služby poskytované občanům Obce Dunajovice.
Spisový, archivní, skartační a knihovní řád + Základní pravidla postupů souvisejících se
zpracováním osobních údajů byly předloženy a přečteny.
Návrh usnesení č.6 /1/2019
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje spisový, archivní, skartační a knihovní řád + Základní
pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 6/1/2019 bylo schváleno.

0 x PROTI

7) Těžba dřeva
Ing. Petr Pumpr seznámil zastupitel ohledně probíhající těžby dřeva v lomu a v Doubravách.
Borovice jsou staré 140 leta vysychají, byla nutná těžba. Dřevo se nabízí k prodeji občanům obce
Dunajovice.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
8) Žádost p.Jiří Padrta
Pan Jiří Padrta podal 16.1.2019 žádost se 3 body:
1. žádost ohledně provedení výkopové sondy k určení skutečné polohy kanalizace,
2. žádost o bezodkladnou opravu orné půdy, kterou uvádí jako účelovou komunikaci,
3. žádost o zrušení nezákonného zákazu užívání orné půdy, kterou uvádí jako účelovou
komunikaci.
Návrh usnesení č.7 /1/2019
Zastupitelstvo obce Dunajovice se vyjádří panu J.Padrtovi písemně prostřednictvím Advokátní
kanceláře JUDr. Rudolfa Hrubého ohledně jeho podaných žádostí.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 7/1/2019 bylo schváleno.

0 x PROTI

9) Informace občanům, různé
Dne 10.1.2019 navštívil obecní úřad Dunajovice p. Bouda, který instaloval kotel do místního
hostince. Pan Bouda vyhotoví cenovou nabídku na prostorová čidla do hostince z důvodu úspory
topení.
Stavy účtů obce
Sparkasse
ČMZRB
ČNB
Pokladna
Celkem

222 353,50 Kč ke dni 15.1. 2019
11 806,28 Kč ke dni 31. 12. 2018
1 322 639,07 Kč ke dni 14.01. 2019
44 365 Kč ke dni 16.01. 2019
1 601 163,85 Kč

10) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 21:00hod
Zapsal :

PhDr. Petr Kolář

___________________________

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Michal Stolička

___________________________

Petr Holický

___________________________

Ing. Lucie Vítová

___________________________

Starostka obce

V Dunajovicích dne: 17.1.2019
Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 24.1.2019
Elektronicky zveřejněno dne :
24.1.2019

