Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 15. 11. 2018 od
19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 11/2018
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
Ing. Lucie Vítová
Ing. Michal Stolička
Petr Holický
Soňa Srbová
Ing. Petr Pumpr, pozdní příchod v 19,10hod, předem omluven
Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.
Omluveni:
PhDr. Petr Kolář
Hosté :
V. P.
J. S.
Š. F.
1)Zahájení zasedání
Zasedání zahájeno v 19:05 hod. starostkou obce Ing. Lucií Vítovou (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatovala, že zasedaní bylo řádně svoláno dne 8. listopadu 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 8. listopadu 2018 od 15:40 hod.
do ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“
a to od 8. listopadu od 15:42 hod. do 16. listopadu 2018.
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:
Ing. Michala Stoličku
Předsedající navrhla ověřovateli zápisu:
Ing. Luboše Zábranského, Ph.D. a Petra Holického
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/11/2018
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Ing. Michala Stoličku,
ověřovateli zápisu Ing.Luboše Zábranského, Ph.D. a Petra Holického.
HLASOVÁNO
5 x PRO 0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0x PROTI
Usnesení č. 1/11/2018 bylo schváleno.
3) Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
4) Rozpočtové opatření – pravomoce
5) Peněžní dar při narození dítěte a věcné dary občanům při životních jubileích
6) Pořízení drobného dlouhodobého majetku

7) JPO – projednání spolupráce Obec Dunajovice – hasiči
8) Lesy – prodej dřeva občanům obce Dunajovice
9) Pronájem hospody
10) Žádost o prořez dřevního porostu
11) Dotace POV – realizace bezdrátového veřejného rozhlasu
12) Marius Pedersen – poplatek za komunální odpad 2019
13) Regionální muzeum - školka
14) Návrh rozpočtu na rok 2019
15) Návrh střednědobého výhledu na rok 2021
16) Poznávací omalovánka – Region Jindřichohradecko
17) Rozpočtové opatření č.10
18) Informace občanům, různé
19) Závěr
Návrh usnesení č. 2/11/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
5x PRO
Usnesení č. 2/11/2018 bylo schváleno.

0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ

0x PROTI

4) Rozpočtová opatření - pravomoce
Rozpočtová opatření provádí podle usnesení zastupitelstva obce č. 16/12/2014 ze dne 4.11.2014
starosta obce a zastupitelstvo obce.
Návrh usnesení č.3/11/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje starostce obce kompetenci k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření v rámci závazných ukazatelů rozpočtu a nad jejich rámec. Vymezuje starostce 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 starostkou obce, v tomto rozsahu, nepodléhají schvalování
zastupitelstvem obce, zastupitelstvo obce je však o nich informováno na nejbližším zasedání
zastupitelstva
- Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 16/12/2014 ze dne 4.11.2014
HLASOVÁNO
5x PRO
Usnesení č. 3/11/2018 bylo schváleno.

0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ

0x PROTI

5) Peněžní dar při narození dítěte a věcné dary občanům při životních jubileích
Starostka obce předkládá zastupitelstvu obce návrh na přijetí usnesení o vyplacení daru na narozené
dítě s trvalým pobytem v obci. Tento dar je vyplácen rodičům narozených dětí s TP v obci již
3 volební období. Dar byl vždy schvalován na celé volební období. Tento dar bude poskytnut
i dětem narozeným v období od 6.10.2018 – 31.10.2018.
Další návrh – věcné dary občanům při životních jubileích - narozeniny - 70., 75., 80.,a poté po roce
81., 82. atd. Jednalo by se o dárkový koš v hodnotě 500 Kč.
Návrh usnesení č. 4/11/2018:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje jednorázový dar z rozpočtu Obce Dunajovice rodičům při
narození dítěte s trvalým pobytem v obci Dunajovice ve výši 2.000,- Kč / dítě, po celou dobu
volebního období, tj. od 31.10.2018 do voleb do zastupitelstev obcí v roce 2022. Tento dar bude
poskytnut i dětem narozeným v období od 6.10.2018 – 31.10.2018.

Dále schvaluje věcný dar občanům při životních jubileích ve výši 500 Kč.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 4/11/2018 bylo schváleno.
6) Pořízení drobného dlouhodobého majetku
Starostka obce Dunajovice předkládá návrh na pořízení drobného dlouhodobého majetku – pracovní
notebook. Osloví se pan A. M., který dělá dlouhodobě servis Obci Dunajovice.
Návrh usnesení č.5/11/2018
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje pořízení drobného dlouhodobého majetku – pracovní
notebook.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č.5/11/2018 bylo schváleno.
7) JPO – projednání spolupráce Obec Dunajovice – hasiči
Velitel hasičů V. P. ml. přednáší žádost o projednání spolupráce mezi obcí Dunajovice
a SDH
Dunajovice. Také připomenul možnost využití SDH pro likvidaci nenadálých události, např. prořez
spadlých stromů atd.
Byl vznesen požadavek o nákup monterek pro členy JPO Dunajovice a nákup uniformy pro členku
SDH Dunajovice. Částka ve výši 25tis.Kč byla schválena v rozpočtu na rok 2018, ale dosud nebyla
vyčerpána. Starostka obce napíše objednávku do výzbrojny v Českých Budějovicích.
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí vyčerpání přidělené částky z rozpočtu na tento rok.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
8) Lesy – prodej dřeva občanům obce Dunajovice
Každý občan obce Dunajovice má možnost zažádat si o dřevo. Občané se mohou nahlašovat
v kanceláři obecního úřadu.
Ing. P. P. bude vykonávat činnost odborného lesního hospodáře a lesníka na dohodu
o
provedení práce za částku 4 500,-Kč/měsíc.
Návrh usnesení č.6/11/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje částku 4 500,- Kč/měsíc pro pana Ing. P. P. za vykonávání činnosti
odborného lesního hospodáře a lesníka.
HLASOVÁNO
5 x PRO
1 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č.6/11/2018 bylo schváleno.
9) Pronájem hospody
P. B. končí v místním hostinci k 31.prosinci 2018. Od nového roku 2019 je třeba zajistit nového
nájemce. Na úřední desku se vyvěsí záměr o pronájmu místního hostince, ve kterém budou
specifikovány podmínky k pronájmu.
Podmínky:
- Pronájem na dobu určitou od 1.1.2019 do 31.12.2019,
-stejné prostory jako doposud – část budovy zahrnující celou místnost Formanky se zázemím
(výčep), sklady s chodbou za Formankou (výčepem), sociální zařízení s chodbou, vstupní zádveří a
jihozápadní 1/3 plochy sálu. Celkem výměra k pronájmu186,17 m2, včetně stávajícího vybavení
(výčepní stolice, výčepní sklo, lednice, stoly, židle, lavice)
-výše nájemného 500,-/měsíc + energie (otop zajistí obec, přikládání by zajistil nájemce)
-minimální počet dnů v týdnu, kdy by byl hostinec otevřen – 5 dní

Návrh usnesení č.7/11/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěsit záměr na úřední desku obce o pronájmu místního hostince
od roku 2019.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č.7/11/2018 bylo schváleno.
10) Žádost o prořez dřevního porostu
Dne 27. října 2018 poslala paní B. žádost o prořez dřevního porostu v obci Dunajovice. Jedná se o
porost a prořez stromu u pozemku č.1723/3 za domem čp.12. Porost se nachází na obecním
pozemku.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí prořez stromu u paní B., prořez zajistí p.J.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
11) Dotace POV – realizace bezdrátového veřejného rozhlasu
Od společnosti SOVT-RADIO s.r.o. přišla cenová nabídka ve 2 variantách – základní varianta
191 736,60,- a rozšířená varianta 211 099,02,-. Na základě orto mapy je navrženo 9 ks
bezdrátových hlásičů s celkem 24 reproduktory. V budoucnu je možnost bezdrátové hlásiče
neomezeně rozšiřovat. Pracovníci společnosti
by provedli místní šetření a zpracovali
by
technicko-ekonomickou studii. Lze získat dotaci z Programu obnovy venkova (POV)
Jihočeského kraje pro rok 2019 na realizaci nebo rekonstrukci veřejného rozhlasu. Jelikož je
nabídka nízká, obec by získala dotaci jen ve výši 26%, což by bylo 49 851,52,-Kč a doplatek obce
by byl 141 885,08,- Kč.
Návrh usnesení č.8/11/2018
Zastupitelstvo obce návrh na zřízení bezdrátového rozhlasu zamítá, budeme se informovat
o možnostech opravy současného stavu veřejného rozhlasu.
HLASOVÁNO
0 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
6 x PROTI
Usnesení č.8/11/2018 bylo zamítnuto.
12) Marius Pedersen – poplatek za komunální odpad 2019
9.11.2018 navštívil obecní úřad zástupce společnosti Marius Pedersen – S. T. Informoval o
zavedení recyklačního poplatku, který bude platný od 1.1.2019 a je stanoven ve výši 1 200,- bez
DPH za 1 tunu plastového odpadu svezeného ze separačních nádob. Účtován bude vždy čtvrtletně.
Ročně se odveze cca 4 tuny plastového odpadu, což znamená zvýšení nákladů o 4 800,-.
Zároveň informoval o plošném zdražení komunálního odpadu na rok 2019 o 5%.
Výše poplatku na poplatníka vychází celkem na 611,86,- Kč. Při poplatku 550,-/občana, doplatek
obce za odpad bude 14 846,40 Kč.
Obecně závažná vyhláška obce Dunajovice o poplatku za komunální odpad pro rok 2019 bude
zveřejněna na stránkách obce.
Návrh usnesení č.9/11/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje poplatek za komunální odpad na poplatníka a na rok 550 Kč.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č.9/11/2018 bylo schváleno.

13) Regionální muzeum - školka
Pan P. H. přednáší návrh o zřízení regionálního muzea v budově školy. Do muzea by se pořídily
vitríny a bylo by zabezpečeno kamerovým systémem. Hodnota celého vybavení by byla cca
100 000 Kč.
Návrh usnesení č.10/11/2018:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje zřízení regionálního muzea v budově školy.
HLASOVÁNO
5x PRO
1x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 10/11/2018 bylo schváleno.
14) Návrh rozpočtu na rok 2019
Starostka obce a účetní překládají návrh rozpočtu na rok 2019.
Návrh rozpočtu na rok 2019 bude zveřejněn na úřední desce i elektronicky na webových stránkách
obce dne 16.11.2018. Zastupitelé byli požádáni, aby předložili své návrhy na doplnění či vyškrtnutí
některých položek rozpočtu.
Návrh usnesení č.11/11/2018:
Zastupitelstvo obce Dunajovice zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2019.
HLASOVÁNO
6x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 11/11/2018 bylo schváleno.
15) Návrh střednědobého výhledu na rok 2021
Starostka obce a účetní překládají návrh střednědobého výhledu na rok 2021.
Návrh usnesení č.12/11/2018:
Zastupitelstvo obce Dunajovice zveřejňuje návrh střednědobého výhledu na rok 2021.
HLASOVÁNO
6x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 12/11/2018 bylo schváleno.
16) Poznávací omalovánka – Region Jindřichohradecko
Dne 7.11.2018 byla podána nabídka panem J. H. ze společnosti BONUS CARD, s.r.o. – Poznávací
omalovánka na zařazení obce Dunajovice do připravované publikace – POZNÁVACÍ
OMALOVÁNKA, region Jindřichohradecko.
Obec si zadá náhled svých zajímavých míst, a to bude překresleno a vytištěno v publikaci.
Objednávka je min na 60 ks, celkem za 7 990,-.
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí předložené informace.
HLASOVÁNO
6x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
17) Rozpočtové opatření č.10
Starostka obce a účetní překládají rozpočtové opatření č.10/2018, je přílohou. Rozpočtové opatření
předloženo, přečteno.
- Zvýšení příjmů 268 908 Kč
- Zvýšení výdajů 296 520 Kč
Návrh usnesení č.15/11/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.10/2018 (viz příloha)
HLASOVÁNO
6x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 15/11/2018 bylo schváleno.
18) Informace občanům, různé
- výsledky odebraných vzorků pitné vody
- Rozsvěcení vánočního stromku se bude konat 1. adventní neděli, tj.2.12.2018 v 18hod.
- odečet vody proběhne na jaře 2019

19) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22:45hod
Zapsal :

Ing. Michal Stolička

___________________________

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Luboš Zábranský ___________________________
Petr Holický ___________________________

Starostka obce

Ing. Lucie Vítová ___________________________

V Dunajovicích dne: 15. 11. 2018
Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 26.11.2018
Elektronicky zveřejněno dne :
26.11.2018

