Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 26. 4. 2019 od
17:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 4/2019
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
Ing. Lucie Vítová
Ing. Michal Stolička
Soňa Srbová
PhDr. Petr Kolář
Ing. Petr Pumpr – pozdní příchod 17,20 hod, omluven
Petr Holický
Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.
Omluveni:
Hosté :
1)Zahájení zasedání
Zasedání zahájeno v 17:00 hod. starostkou obce Ing. Lucií Vítovou (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatovala, že zasedaní bylo řádně svoláno dne 18. dubna 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 18. dubna 2019 od 13:15 hod. do
ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a to
od 18. dubna 2019 od 13:13 hod do 27. dubna 2019.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatovala, že přítomno je 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92
odst. 3 zákona o obcích).
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhla zapisovatelem:
Ing. Luboše Zábranského, Ph.D.
Předsedající navrhla ověřovateli zápisu:
Petra Holického a Ing. Michala Stoličku
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/4/2019
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Ing. Luboše Zábranského, ověřovateli zápisu
Petra Holického a Ing. Michala Stoličku.
HLASOVÁNO
6 x PRO 0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0x PROTI
Usnesení č. 1/4/2019 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Výroční zpráva o poskytování informací
4) Schválení závěrečného účtu Obce Dunajovice za rok 2018
5) Účetní závěrka za rok 2018
6) Novela vodního zákona č.113/2018 Sb.
7) Cenová nabídka – elektrocentrála
8) Návrh smlouvy o zajištění poskytování sociálních služeb
9) Žádost o vydání souhlasu pro stavbu parc.č.39

10) Projekt na elektroinstalaci – Společenský dům č.p.18
11) Žádost o vodovodní přípojku
12) Den matek a Pouť 2019
13) Informace k požadavkům J.Padrty
14) Rozpočtové opatření č.2/2019
15) Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
15) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
16) Závěr
Návrh usnesení č.2/4/2019
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/4/2019 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Výroční zpráva o poskytování informací
Obec je povinný subjekt při poskytování informací podle §2 odst.1 zákona č.106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím,. ve znění pozdějších předpisů, přičemž výkonnou složkou, která
zabezpečuje plnění stanovených povinností orgánů obce, je Obecní úřad Dunajovice. V souladu se
zákonem jsou evidovány pouze písemné žádosti o informace, a těch se tato zpráva týká. Za rok 2018
bylo podáno celkem 0 písemných žádostí o poskytnutí informace podle zákona.
Výroční zpráva o poskytování informací byla zveřejněna na úřední desce 20.3.2019.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené informace.
HLASOVÁNO

6 x PRO

0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ

0 x PROTI

4) Schválení závěrečného účtu Obce Dunajovice za rok 2018, Zpráva z přezkumu hospodaření
Dne 14.3.2019 byl na webu obce https://www.obecdunajovice.cz/uredni-deska zveřejněn Návrh
Závěrečného účtu Obce Dunajovice sestavený ke dni 31.12.2018. Z elektronické úřední desky bude
sejmut po zasedání zastupitelstva obce, dne 26.4.2019, dále jej lze dohledat v Archivu úřední desky.
Dne 14.3.2019 byl na pevné úřední desce OÚ Dunajovice zveřejněn návrh Závěrečného účtu Obce
Dunajovice sestavený ke dni 31.12.2019, sejmut po zasedání zastupitelstva obce 26.4.2019.
Na webu obce https://www.obecdunajovice.cz/uredni-deska byla dne 14.3.2019 zveřejněna Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Dunajovice, IČO 00512974. Zároveň byla
zveřejněna i na pevné úřední desce. Sejmuta bude po zasedání zastupitelstva obce dne 26.4.2019.
Zastupitelstvu je předložen návrh Závěrečného účtu Obce Dunajovice sestavený ke dni 31.12.2018 a
Závěrečná zpráva o přezkoumání hospodaření obce Dunajovice za rok 2018.
Návrh usnesení č. 3/4/2019
Zastupitelstvo obce Dunajovice projednalo návrh Závěrečného účtu Obce Dunajovice sestavený k
dni 31.12.2018 a bylo seznámeno se závěrečnou Zprávou o přezkoumání hospodaření obce
Dunajovice za rok 2018.
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje:
- Závěrečný účet Obce Dunajovice sestavený ke dni 31.12.2018 výrokem „bez výhrad“
- Zastupitelstvo obce Dunajovice souhlasí s hospodařením Obce Dunajovice za rok 2018
HLASOVÁNO
6 x PRO
Usnesení č. 3/4/2019 bylo schváleno.

0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ

5) Účetní závěrka za rok 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2018.
Návrh usnesení č. 4/4/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2018.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 4/4/2019 bylo schváleno.

0x PROTI

0x PROTI

6) Novela vodního zákona č.113/2018 Sb.
Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad informuje o nové
povinnosti pro vlastníky kanalizace zakončené ČOV platné od 1.1.2019. Novelou vodního zákona ve
znění zákona č.113/2018 Sb. Došlo v §38 odst.3 k jasnému stanovení toho, že směs splaškových,
srážkových a dalších vod nalézajících se v jednotné kanalizaci je odpadní vodou a cokoliv z jednotné
kanalizace vytéká (přepady, odlehčení) je též odpadní vodou. Předchozí právní úprava obsahovala
nejednoznačné ustanovení §38 odst.2 vodního zákona, kdy byly odpadní vody vytékající
z oddělovačů jednotné kanalizace zcela chybně označovány za vody srážkové.
Vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních je možné jen na základě povolení
vodoprávního úřadu, tedy i vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor vyžaduje povolení
vodoprávního úřadu. Základním účelem vydávaného povolení bude stanovení podmínek
umožňujících získat informace o množství znečištění. Pro zdroje pod 2 000 EO bude stanoveno
alespoň zařízení umožňující záznam počtu a doby trvání odlehčování. Výsledky měření budou
každoročně předávány na vodoprávní úřad.
O povolení musí požádat vlastník kanalizace – žádost podána dne 28.3.2019 na Městský úřad Třeboň,
odbor životního prostředí.
Společnost Fiedler elektronika pro ekologii zaslala cenovou nabídku na dodání a instalaci sestavy pro
monitoring odlehčení ČOV. Nabídka řeší osazení nezávislé bariérové sestavy pro měření zvýšené
hladiny v odlehčovací komoře a zaznamenává počet a délku trvání odlehčení. Zařízení nevyžaduje
žádnou obsluhu kromě výměny baterií po cca 3-6letech provozu (závislé na počtu odlehčení). Sestava
je vybavena GSM/GPRS modemem a posílá data na cloudovou službu „datahosting“, kde je
k dispozici kompletní vizualizace archivovaných dat. Celková cena je 34 756,- bez DPH.
Současně zažádáno na odboru životního prostředí o povolení vypouštění odpadních vod , které je
platné do 28.2.2020.
Zastupitelstvo obce doporučuje dotázat se na možnost dotace na pořízení měřícího zařízení. Měřící
zařízení se pořídí později, buď na základě dotace nebo z rozpočtu obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené informace.
HLASOVÁNO
7x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
7) Cenová nabídka – elektrocentrála
Starostka obce poptala společnost Svářecí technika – nářadí s.r.o. a Nářadí CB s.r.o. o vypracování
cenové nabídky na elektrocentrálu. Centrála by se využila na dětský den, který je každoročně v lomě
a pro zajištění akcí pořádané obcí.
Od Svářecí technika – nářadí s.r.o. bylo doporučeno několik elektrocentrál, nejlépe vychází
benzínová jednofázová elektrocentrála ARCTOS 9000B, s výkonem 8kVa, 230 V, motor Briggs
Stratton 25T2 s ručním startem, cena 39 700,- bez DPH.
Od Nářadí CB s.r.o. byla předložena cenová nabídka na ELC6500T: TUSON – třífázová benzínová
elektrocentrála, stroj je vybaven třemi výstupy 220V, jedním výstupem 380V, cena 14 565,- bez
DPH.
Návrh usnesení č. 5/4/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení třífázové benzínové elektrocentrály od společnosti Nářadí CB
s.r.o. v ceně 14 565,- bez DPH.
HLASOVÁNO
7x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 5/4/2019 bylo schváleno.
8) Návrh smlouvy o zajištění poskytování sociálních služeb
Dne 16.3.2019 poslala společnost Ledax o.p.s. návrh smlouvy o zajištění poskytování terénních
sociálních služeb v naší obci. Jedná se o doplňkovou službu seniorům, kteří se nezvládají postarat
sami o sebe a nemají ani možnost péče od rodiny. Terénní služby zahrnují např. osobní hygienu,
dovoz obědů, zajištění nákupu, pochůzky, úklid domácnosti, dovoz k lékaři. Cena terénních

sociálních služeb činí 8 000,- na uživatele a na rok. V současné době poskytují v obci služby 2
obyvatelům.
Návrh usnesení č. 6/4/2019
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s návrhem smlouvy o zajištění poskytování terénních sociálních
služeb. Necháme možnost volby na občanech, aby si zvolili společnost sami, která by se starala o
jejich blízké, v Třeboni jsou ještě další společnosti.
HLASOVÁNO
0x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
7x PROTI
Usnesení č. 6/4/2019 nebylo schváleno.
9) Žádost o vydání souhlasu pro stavbu parc.č.39
Dne 27.3.2019 přišla žádost o vydání souhlasu pro stavbu „Rodinný dům LARGO 85 a zastřešené
parkovací stání“ na pozemku parc.č.39 v obci Dunajovice od Stavebně projekční kanceláře Oldřich
Podojil Di.S.
Žádají o:
- souhlas se stavbou
- souhlas s napojením na inženýrské sítě (vodovod, kanalizace), u kterých je vlastníkem a
provozovatelem obec Dunajovice
- souhlas s využíváním stávajícího sjezdu na pozemek stavebníka
- souhlas s pokácením vzrostlých ovocných stromů na pozemku č.p.39
Objekt bude napojen novým domovním vedením NN na stávající pilířek elektro napojený stávající
přípojkou na veřejnou síť NN, nebude napojen na rozvody plynu. Objekt bude napojen novým
domovním vedením splaškové kanalizace na stávající přípojku splaškové kanalizace a je napojena na
veřejný kanalizační řad. Likvidace dešťových vod ze střechy navrhovaných objektů bude řešena
vsakem na pozemku stavebníka. Dešťové odpadní vody budou svedeny navrhovaným domovním
vedením dešťové kanalizace do nové plastové nádrže na dešťové vody o objemu 3m3, ze které bude
proveden přepad do navrhovaného vsakovacího terénního průletu. Objekt bude napojen
navrhovaných domovním vedením vody na stávající vodovodní přípojku, zakončenou na pozemku
stavby vodoměrnou šachtou. Vodovodní přípojka je napojena na veřejný vodovodní řad.
Západně od pozemku stavby vede silnice III.třídy (parc.č.2597/4), na kterou je pozemek stavby
napojen stávajícím sjezdem přes pozemek parc.č.2617/8.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí stavbu Rodinného domu LARGO 85 a zastřešeného parkovacího
stání na pozemku parc.č.39 v obci Dunajovice. Dále bere na vědomí napojení na inženýrské sítě
(vodovod a kanalizace), kde je vlastníkem a provozovatelem obec Dunajovice, bere na
vědomí využívání stávajícího sjezdu na pozemek stavebníka a pokácení 2 vzrostlých ovocných
stromů na pozemku č.p.39.
HLASOVÁNO
7x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
10) Projekt na elektroinstalaci – Společenský dům č.p.18
V červnu 2018 byla provedena prohlídka Společenského domu č.p.18 projektantem společnosti
Montela s.r.o. ČB a bylo domluveno, že vypracují projekt na elektroinstalaci.
Projekt dodali po několika urgencích dne 3.4.2019. Souhrnná technická zpráva je součástí projektu.
Celková cena na elektroinstalaci v objektu Společenský dům č.p.18 je 761 339,- bez DPH.
Návrh usnesení č. 7/4/2019
Starostka obce bude konzultovat možnost úspory el.rozvodů v kuchyni. Vzhledem k ceně, je třeba
zvážit rozdělení elektroinstalace na 2 fáze a využití dotací z POV.
HLASOVÁNO
7x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 7/4/2019 bylo schváleno.
11) Žádost o vodovodní přípojku
V dubnu 2019 byly podány žádosti o zřízení vodovodní přípojky – p.Š., B.H., M.Z., R.M., J.M., p.V.,
p.B., pí V, S.Š.

Obec Dunajovice je vlastník a provozovatel vodovodu a kanalizace v obci Dunajovice.
Obec Dunajovice vydává souhlas s připojením na vodovodní řad Vodovodu Dunajovice za těchto
podmínek:
- předložení zpracované projektové dokumentace s návrhem řešení napojení na vodovodní řad
- před zahájením zemních prací je nezbytné provést vytýčení vodovodního řadu na místě.
Vytýčení provede provozovatelem určená firma
- napojení plánované přípojky vodovodu na vodovodní řad, včetně dodávky a montáže
vodoměru provede provozovatelem určená firma
Návrh usnesení č. 8/4/2019
HLASOVÁNO
7x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 8/4/2019 bylo schváleno.
12) Den matek a Pouť 2019
V sobotu 11.5.2019 se koná v sále místního hostince od 16hod posezení ke dni matek.
V sobotu 8.6.2019 se koná v sále místního hostince pouťová zábava. Začátek ve 20hod, k tanci a
poslechu hraje skupina Slakers. V neděli 9.6.2019 proběhne tradiční pouť v Dunajovické hoře.
Začátek mše v kapli v Dunajovické hoře je v 11,30hod. Budíček zajišťuje SDH Dunajovice.
Návrh usnesení č. 9/4/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje, že z rozpočtu obce bude uhrazena max.částka ve výši 10 000,- na
úhradu pohoštění při oslavě Dne matek a částku max.10 000,-, která bude použita na úhradu hudební
produkce na pouťové zábavě.
HLASOVÁNO
7x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 9/4/2019 bylo schváleno.
13) Informace k požadavkům J.P.
1.4.2019 navštívil Obecní úřad pan J.P.s žádostí, abychom se mu už konečně vyjádřili k jeho
požadavkům. Stále mu vadí náš kabel veřejného osvětlení, který vede na hranici pozemků – 2245/1
a 2245/2, je vložen současně s kabelem E-on. Žádá věcné břemeno a náhradu za zatěžování jeho
pozemku naším kabelem.
Dále mu vadí, že neudržujeme ornou půdu – parc.č.2614/4, kterou používá pro příjezd do svého
rodinného domu, žádá také náhradu škody. Současně tam vede kanalizace, kterou chce přeložit dle
stavebního povolení.
Požaduje provedení výkopové sondy za účelem ověření skutečné polohy kanalizace a vrácení části
neoprávněně fakturovaného stočného.
Starostka obce zkontaktovala právníka zastupující obec ve sporu s J.P. – Mgr.Ing.J.P., se kterým byla
zkonzultována odpověď. Znění dopisu je přílohou tohoto zápisu zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí znění dopisu pro p.P.
HLASOVÁNO
7x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
14) Rozpočtové opatření č.2/2019
Starostka obce a účetní překládají rozpočtové opatření č.2/2019, je přílohou. Rozpočtové opatření
předloženo, přečteno.
- Zvýšení příjmů 82 794 Kč
- Zvýšení výdajů 151 527 Kč
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.2/2019 (viz příloha)
HLASOVÁNO
7x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
15) Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
Dne 17.4.2019 přišla žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s. ve výši 2 000,- Kč na provoz.
Linka bezpečí, z.s. pomáhá dětem a mladým lidem v krizových situacích anonymně, zdarma a
nonstop. Linku podporují i obce a města z našeho okolí.

Návrh usnesení č. 10/4/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 2 000,- Kč na provoz Linky bezpečí, z.s.
HLASOVÁNO
7x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 10/4/2019 bylo schváleno.
16) Informace občanům, různé
Pan A. D., majitel bytovek č.p.86 a 87, byl v lednu 2019 upozorněn, že kolem bytovek je stále
nepořádek z demontáže oken. Slíbil o úklid nejpozději do konce března 2019. Dosud tak neučinil, byl
proto písemně upozorněn na možnost založení nelegální skládky a aby do konce května 2019 úklid
provedl.
Stavy účtů obce
Sparkasse
ČMZRB
ČNB
Pokladna
Celkem

134 572,47 Kč ke dni 26.4. 2019
14 332,19 Kč ke dni 31.3.2019
1 604 709,46 Kč ke dni 23.4. 2019
80 551,00 Kč ke dni 26.4. 2019
1 834 165,00 Kč

17) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno v 18:45hod.
Zapsal :

Ing. Luboše Zábranský, Ph.D.

___________________________

Ověřovatelé zápisu:

Petr Holický

___________________________

Ing. Michal Stolička

___________________________

Ing. Lucie Vítová

___________________________

Starostka obce

V Dunajovicích dne: 6.5.2019
Elektronicky zveřejněno dne :

6.5.2019

