Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 7.6. 2019 od
17:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 5/2019
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 17,20hod, omluven
Petr Holický
Omluveni:
Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.
Hosté :
1)Zahájení zasedání
Zasedání zahájeno v 17:15 hod. starostkou obce Ing. Lucií Vítovou (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatovala, že zasedaní bylo řádně svoláno dne 30. května 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 30. května 2019 od 10:20 hod. do
ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a to
od 30.května 2019 od 10:14 hod do 8. června 2019.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatovala, že přítomno je 5 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92
odst. 3 zákona o obcích).
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhla zapisovatelem:
Soňu Srbovou
Předsedající navrhla ověřovateli zápisu:
Petra Holického a PhDr. Petra Koláře
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/5/2019
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Soňu Srbovou, ověřovateli zápisu Petra
Holického a PhDr. Petra Koláře.
HLASOVÁNO
5 x PRO 0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0x PROTI
Usnesení č. 1/5/2019 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Darovací smlouva
4) Parkování atrakcí na návsi
5) Kulturní akce
6) Oprava rybníku U Křížku
7) Projekt Hřiště
8) Turistická oblast Třeboňsko, z.s.
9) Pořízení odpadkových košů

10) Vyjádření pana P.
11) Rozpočtové opatření č.3/2019, č.4/2019
12) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
13) Závěr
Návrh usnesení č.2/5/2019
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/5/2019 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Darovací smlouva
Zastupitelstvo obce revokuje Usnesení č.10/4/2019 ze dne 26.4.2019 a schvaluje Darovací smlouvu
ve výši 2 000 Kč pro Linku bezpečí, z.s.
Návrh usnesení č. 3/5/2019
Zastupitelstvo obce revokuje Usnesení č.10/4/2019 ze dne 26.4.2019 a schvaluje Darovací smlouvu
ve výši 2 000 Kč pro Linku bezpečí, z.s.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 3/5/2019 bylo schváleno.
4) Parkování atrakcí na návsi
Každoroční pouť se koná v Dunajovicích 7 týdnů po Velikonocích, kdy na návsi parkují i
provozovatelé pouťových atrakcí, vždy od pondělí do pondělí, v týdnu kdy je pouť. Letos tu parkovali
na povolení OÚ Dunajovice na přelomu dubna-května 2019. Měli žádost o parkování na 4 dny,
nakonec tu byli 14 dní a ještě byly s parkováním problémy – tomu bychom chtěli zamezit. Proto je
návrh na možnost parkování atrakcí pouze v týdnu před poutí. Starostka obce zjistí, zda je možnost
použít značky – Vjezd na povolení OÚ Dunajovice, ale zároveň aby bylo parkování bez omezení
místních občanů. Dále se zjistí možnost vymáhání případných přestupků.
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí výše uvedené.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
5) Kulturní akce
Do konce roku 2019 se budou konat ještě tyto kulturní akce –
- 12.10.2019 Posvícenská zábava by se konala v místním hostinci – zajistit kapelu
- 27.10.2019 v 15 hod proběhne na návsi založení časové schránky - kámen s vyrytým nápisem
28.10.2018 – výročí 100 let od založení Československé republiky, kdy byla zasazena lípa a časová
schránka se uschová s pergamenem a podpisy obyvatel a noviny pro budoucí generace (opis novin
z r.1919 z Národní knihovny). Schránka bude buď z mědi nebo plastové roury.
- 1. adventní neděle – 16 hod výstava Betlémů u L. a M. Z., od 17 hod adventní koncert v Kapli
Zvěstování Panny Marie, hraje kapela Trio Chval a spol. s. r.o., od 18 hod rozsvícení vánočního
stromečku. (27.4.2019 proběhla brigáda úklidu Kaple ZPM za spoluúčasti SDH a občanů obce. Kaple
byla kompletně uklizena a proběhlo nastěhování veškerých věcí ze školky).
- 3. adventní neděle – Bohoslužba a vysvěcení Kaple Zvěstování Panny Marie.
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí předložené informace.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
6) Oprava rybníku U Křížku
Na podzim roku 2019 bude Ministerstvo zemědělství vyhlašovat dotace z programu 129 290
„Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“, podprogram 129 293
„Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“. Žadatelem jsou
svazky obcí.
Rybník U Křížku, který slouží jako požární nádrž je už několik let bez vody, mohla by se využít
dotace na obnovu nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží.

Kritéria a podmínky podpory:
- obnova a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží v případě, že nebyla funkčních po dobu
předchozích 5 let
- pro obnovu vodní nádrže se uznatelný poměr celkového objemu nádrže k objemu hráze
stanoví podle následujícího vzorce :
celkový objem nádrže (m3)
>
------------------------------------- = 4
objem kubatury hráze (m3)
-

zajištění vlastnického nebo jiného práva žadatele k pozemkům
provedení výběru nejvhodnější nabídky na základě posouzení min.5 relevantních nabídek
žadatel se zaváže, že po dobu dalších min.10 let od ukončení akce bez písemného souhlasu
Ministerstva zemědělství nezmění vlastnická práva k předmětu podpory.
- doloží povolení k nakládání s vodami, stanovisko vodoprávního úřadu, že na předmětu
podpory nebyla udělena výjimka dle §39 zákona č.254/2001 Sb.(závadné látky) a schválený
manipulační a provozní řád.
- podíl investic na každou akci bude minimálně 15% z uznatelných nákladů stavebnětechnologické části.
Výše podpory na obnovu vodní nádrže činí maximální výši 80% z uznatelných nákladů stavebnětechnologické části, maximálně do výše 4mil.Kč/ha za každý započatý hektar a současně maximálně
do výše 10 mil. na celou akci.
Vyvstává otázka, zda se celá akce vyplatí a sežene se vše, viz min.5 relevantních nabídek. Starostka
obce tuto situaci konzultovala s projekční a dotační kanceláří, kde jí bylo sděleno, jestli se obnova
bude pohybovat v rámci statisíců až milionů, dotace se vyplatí.
Návrh usnesení č. 4/5/2019
Zastupitelstvo obce Dunajovice zamítá možnost využití dotace na obnovu rybníku u Křížku,
nevyplatilo by se to. Případná obnova by proběhla z rozpočtu obce Dunajovice.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 4/5/2019 bylo schváleno
7) Projekt Hřiště
17.5.2019 navštívil obec Dunajovice p.Ing.F. D. projektant ohledně vytvoření projektu dětského a
víceúčelového hřiště u Kaple ZPM.
Přišla cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace ve výši 39 000,-. Projektová
dokumentace by zahrnovala opravu asfaltové plochy stávajícího hřiště, návrh nových sportovních
prvků na hřišti, návrh nové sítě okolo hřiště. Dále by projekt obsahoval návrh dětského hřiště, návrh
zpevněných ploch a návrh zeleně. Projekt by byl zpracován na celý oplocený komplex hřiště. Součástí
není geodetické zaměření pozemku.
Ke konci roku jsou vyhlašovány dotace na tyto projekty. Na základě projektu můžeme o dotaci
zažádat, ale bude záležet na výši poskytované dotace. Pro obec by bylo dobré, kdyby dotace na dětské
hřiště byla poskytována min. ve výši 80%.
Návrh usnesení č. 5/5/2019
Zastupitelstvo obce Dunajovice zamítá zpracování projektové dokumentace na projekt dětského a
víceúčelového hřiště ve výši 39000,-, zpracovatel p.Ing.F. D. Zastupitelstvo obce požaduje
zpracování projektové dokumentace a zároveň vyřízení kompletní dotace, která se vyhlašuje
v zimních měsících v roce. Na projektovou dokumentaci budou osloveny jiní projektanti.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 5/5/2019 bylo schváleno

8) Turistická oblast Třeboňsko, z.s.
27.5.2019 přišel požadavek od projektové manažerky Turistické oblasti Třeboňsko z.s. o možnosti
vstoupení do Turistické oblasti Třeboňsko z.s. Výše příspěvku je 10,-/obyvatele. Obec Dunajovice je
členem SORT – Sdružení obcí regionu Třeboňsko. Starostka obce tuto situaci konzultovala s několika
starosty a ani oni do Turistické oblasti Třeboňsko z.s. vstupovat nebudou – jen se platí roční příspěvek
a zatím žádné výhody neposkytují.
20.6.2019 se koná valná hromada SORT.
Návrh usnesení č. 6/5/2019
Zastupitelstvo obce Dunajovice zamítá vstup Obce Dunajovice do Turistické oblasti Třeboňsko z.s.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 6/5/2019 bylo schváleno
9) Pořízení odpadkových košů
Do parku, na zastávku a k hospodě je třeba pořídit nové venkovní odpadkové koše. Stávající už
nevyhovují, pytle se trhají a odpad lítá všude po vsi. Možností je mnoho – betonové, dřevěné,
plastové, určitě se stříškou proti dešti.
Návrh usnesení č. 7/5/2019
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje pořízení 3 venkovních odpadkových košů obložených
dřevem s vyjímatelnou vložkou, v ceně cca 5tis/kus – k autobusové zastávce, do parku a na roh
hospody.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 7/5/2019 bylo schváleno
10) Vyjádření pana P.
Dne 7.6.2019 navštívil OÚ Dunajovice pan P. s vyjádřením na dopis, který jsme mu zaslali 29.4.2019.
Stále je problém se špatným umístěním stavby kanalizace, za kabel VO požaduje výše neurčitou
náhradu za poslední 3 roky + 100,-/měsíc za každý měsíc, kdy mu bude obec omezovat vlastnické
právo. Obec mu nabídla kompenzaci jednorázového vypořádání 3000,-,což odmítl. V dopise ze dne
29.4.2019 jsme navrhli výše uvedené vypořádání, nebo v opačném případě upustíme od zatížení
pozemku kabelem, který odpojíme od el.sítě. Nový soused bude o všem vyrozuměn a pořízeno mu
VO na solární pohon. Vše nyní předává ombudsmance a poté Policii ČR. Obec Dunajovice dané
vyjádření předává právníkovi zastupující obec.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
HLASOVÁNO
6x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
11) Rozpočtové opatření č.3/2019, č.4/2019
Starostka obce a účetní překládají rozpočtová opatření č.3/2019, č.4/2019, jsou přílohou. Rozpočtové
opatření předloženo, přečteno.
Rozpočtové opatření č.3/2019
- zvýšení výdajů 52 295 Kč
Rozpočtové opatření č.4/2019
- zvýšení příjmů 32 200 Kč
- zvýšení výdajů 27 354 Kč
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č.3/2019 a č.4/2019, (viz příloha)
HLASOVÁNO
6x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
12) Informace občanům, různé
24.5.2019 bylo oznámeno občanem, že v lese v Doubravách je na cestě a v příkopu rozebrané auto.
Starostka obce spolu se zaměstnankyní pí Z. dojely na místo, odpad zlikvidovaly. Byly nalezeny 2
účtenky a místo nafoceno, vše předáno Policii ČR k dalšímu šetření.

Stavy účtů obce
Sparkasse
ČMZRB
ČNB
Pokladna
Celkem

292 697,52 Kč ke dni 7.6. 2019
59 499,40 Kč ke dni 31.5.2019
1 990 858,71 Kč ke dni 7.6. 2019
23 408,00 Kč ke dni 7.6. 2019
2 366 463,60 Kč

13) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno v 18:20hod.
Zapsal :

Soňa Srbová

___________________________

Ověřovatelé zápisu:

Petr Holický

___________________________

PhDr. Petra Koláře

___________________________

Ing. Lucie Vítová

___________________________

Starostka obce

V Dunajovicích dne: 14.6.2019
Elektronicky zveřejněno dne :

14.6.2019

