Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 11.7. 2019 od
19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 6/2019
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
Ing. Lucie Vítová
Ing. Michal Stolička
Soňa Srbová
PhDr. Petr Kolář
Ing. Petr Pumpr
Petr Holický
Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.
Omluveni:
Hosté :
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 3. července 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 3. července 2019 od 16:20 hod. do
ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a to
od 3.července 2019 od 16:13 hod do 12. července 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. Petra Pumpra
Předsedající navrhla ověřovateli zápisu:
Ing. Luboše Zábranského, Ph.D. a Ing. Michala Stoličku
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/6/2019
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Ing. Petra Pumpra, ověřovateli zápisu Ing.
Luboše Zábranského, Ph.D. a Ing. Michala Stoličku
HLASOVÁNO
7 x PRO 0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0x PROTI
Usnesení č. 1/6/2019 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Informace z Valné hromady SORT
4) Informace z Valné hromady SMOJK
5) Odkup části pozemku parc.č.1708, k.ú.Dunajovice
6) Nákup nového čerpadla - vodárna
7) Parkování na návsi – dopravní značení
8) Den pro dobrý skutek
9) Kmeny - topol

10) Rozpočtové opatření č.5/2019
11) Fotopast
12) Pořízení vánočního osvětlení
13) Hřiště
14) Kontrola rybolovu
15) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
16) Závěr
Návrh usnesení č.2/6/2019
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/6/2019 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Informace z Valné hromady SORT
Dne 20.6.2019 se na MěÚ v Třeboni konala Valná hromada Svazku obcí regionu Třeboňsko (SORT).
Valná hromada schválila Závěrečný účet DSO za rok 2018, rozpočet svazku na rok 2019 a
střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 až 2021. Hospodaření svazku za rok 2018 a rozpočet
svazku na rok 2019 byl dne 31.5.2019 vyvěšen na úřední desce. Byla přednesena zpráva tajemníka
svazku ohledně hospodaření v tomto roce, zpráva provozovatele skládky KO a vystoupení zástupce
MAS Třeboňsko o.p.s., který upozornil na možnosti čerpání finančních dotací z IROP, PRV, OP Z a
OP ŽP a nabídl členským obcím osobní konzultace. Předložen zápis z Valné hromady (viz příloha).
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Hospodaření svazku za rok 2018 a rozpočet svazku na rok 2019.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
4) Informace z Valné hromady SMOJK
Dne 4.6.2019 se konala v Dačicích Valná hromada SMOJK (Svaz měst a obcí Jihočeského kraje,
jehož je Obec Dunajovice členem). Předsedající H. S. omluvila zástupce Jihočeského kraje, kteří se
kvůli pracovní vytíženosti nemohli zúčastnit. Dále předala slovo panu starostovi města Dačice Ing.
K. M. Ten přítomné přivítal a představil město Dačice, jeho historii a úspěchy místních škol a
organizací.
Po volbách do zastupitelstev obcí byly Valnou hromadou provedeny volby do předsednictva SMOJK
(Předseda, 1.místopředseda, 2. místopředseda, Kontrolní komise – starostka obce Dunajovice zvolena
do kontrolní komise), do představenstva a dozorčí rady RERA a.s. do Dozorčí rady Nadace pro
Jihočeské cyklostezky, a do představenstva Energy centra Č. Budějovice, Pakt zaměstnanosti,
Monitorovací výbor Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, Regionální
monitorovací výbor Fondu malých projektů, Poradní skupina paní hejtmanky pro tvorbu grantových
programů, problematiku samospráv a venkova.
Valná hromada projednala výsledky auditu, výsledky hospodaření za rok 2018, daňové přiznání za
rok 2018 a čerpání rozpočtu za rok 2018, finanční plán pro rok 2019 a schválila zprávu o činnosti za
rok 2018 a plán aktivit pro rok 2019.
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí výsledky hospodaření za rok 2018, finanční plán na
rok 2018, zprávu o činnosti za rok 2018 a plán aktivit pro rok 2019.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
5) Odkup části pozemku parc.č.1708, k.ú.Dunajovice
Obec Dunajovice má záměr odkoupit část pozemku na parc.č.1708, k.ú. Dunajovice. V SV části
pozemku je čekárna autobusové zastávky, která je v majetku obce, pozemek parc.č.1708,
k.ú.Dunajovice je ve vlastnictví H. P., druh pozemku zahrada. Velikost autobusové zastávky je cca
13m2, přesná výměra bude zaměřena geometrickým plánem. V minulosti se prodávaly zaplocené
pozemky za cenu 50-60 Kč/m2.

Návrh usnesení č. 3/6/2019
Obec Dunajovice vyvěsí záměr na odkup části pozemku parc.č.1708, v k.ú.Dunajovice o výměře cca
13m2, přesná výměra pozemku bude zaměřena geometrickým plánem, za částku 60,- Kč za m2.,
celková cena za odkup části pozemku je cca 780,- Kč. Jelikož se jedná o zájem obce o odkup části
pozemku, geometrický plán nechá zpracovat Obec Dunajovice na své náklady.
HLASOVÁNO
7x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 3/6/2019 bylo schváleno.
6) Nákup nového čerpadla – vodárna
V pondělí 24.6.2019 přestalo fungovat hlavní čerpadlo ve vodárně. Obsluha vodárny, p.J.M. vyřešil
problém odpojením rozbitého čerpadla a zapojením náhradního druhého čerpadla. Starostka obce
konzultovala nákup nového čerpadla s místostarostou Ing.M.St. a s p.R.M., který nákup a výměnu
čerpadla obstaral. Náhradní čerpadlo, které je teď zapojené, je menší a nemá takový tlak, jedno
náhradní čerpadlo je na OÚ, ale je také malé, navíc má proříznutý kabel od elektriky. Toto čerpadlo
bude zrevidováno, kabel vyměněn a ponechalo by se jako náhradní za současně fungující náhradní
čerpadlo a pořídilo by se nové velké.
Předloženy cenové internetové nabídky čerpadel – Capeda 4SDF, 54/21 400V, 2,2kWh, Wilo TWU
408 21DM, 3kWh, Grundfos SP7 23 4´´, RP 3kWH.
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí nákup nového čerpadla.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
7) Parkování na návsi – dopravní značení
Na minulém zasedání zastupitelstva bylo dohodnuto, že starostka obce zjistí možnost využití
dopravního značení na návsi z důvodu parkování pouťových atrakcí. V dubnu 2019 také bez vědomí
OÚ Dunajovice zaparkovali na návsi auta společnosti Eurovia (frézovali silnici na Slověnice).
Starostka obce navštívila dne 8.7.2019 MěÚ Třeboň, odbor dopravy, pana Ing. V. P.. Na návsi, kde
parkují provozovatelé pouťových atrakcí, parc.č.2623/1, k.ú.Dunajovice, se nachází dle pasportu
místních komunikací místní komunikace II.třídy. Obecně závazná vyhláška parkování na návsi
nevyřeší, další možností je schválit v usnesení přesné vymezení parkování pouťových atrakcí nebo
pořízení dopravního značení s omezením – řešení s odborem dopravy MěÚ v Třeboni.
Návrh usnesení č. 4/6/2019
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje pořízení dopravního značení – zákaz parkování nad 3,5t
s dodatkovou tabulkou Na povolení OÚ Dunajovice.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 4/6/2019 bylo schváleno.
8) Den pro dobrý skutek
Společnost T-Mobile pořádá každý rok akci s názvem Den pro dobrý skutek. Jedná se o akci pro obce
a města, kdy si zastupitelstvo vybere, co by chtělo v obci opravit, natřít atd. Zadá se požadavek přes
aplikaci na internetu a zaměstnanci společnosti přijedou jeden vybraný den a udělají, o co si obec
požádala. Jedná se o akci zdarma, obec platí případné pracovní pomůcky, barvu, oběd.
Návrh usnesení č. 5/6/2019
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje akci Den pro dobrý skutek. Zadá se požadavek na vysazení
sazenic stromů v Lomu. Ing. P. P. vypíše počet stromků určených k sázení, počet potřebných lidí a
počet hodin, kolik by sázení vyžadovalo.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 5/6/2019 bylo schváleno.

9) Kmeny - topol
V roce 2018 byl poražen topol na návsi, zbylé kmeny má P. H. na skladě na parc.č. 1654/3, v k.ú.
Dunajovice. Je otázka, jak by se daly kmeny dále využít.
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí předložené informace a pokusí se vymyslet, jak by
se daly kmeny využít.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
10) Rozpočtové opatření č.5/2019
Starostka obce a účetní překládají rozpočtová opatření č.5/2019, je přílohou. Rozpočtové opatření
předloženo, přečteno.
Rozpočtové opatření č.5/2019
- zvýšení příjmů 1 757,80 Kč
- zvýšení výdajů 19 653 Kč
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.5/2019, (viz příloha).
HLASOVÁNO
7x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
11) Fotopast
Obec Dunajovice dostala nabídku na zapůjčení fotopasti na 3 týdny zdarma. Jedná se o firmu
Ing. J. Š. z Plzně, fotopast by byla dodána v krabici se zámkem, SD karta, sim karta. Poté se fotopast
buď vrátí nebo zakoupí, cena je 8 900 s DPH.
Návrh usnesení č. 6/6/2019
Zastupitelstvo obce Dunajovice zamítá zapůjčení fotopasti od firmy Ing. J. Š.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 6/6/2019 bylo schváleno
12) Pořízení vánočního osvětlení
Přišla cenová nabídka na vánoční osvětlení stromku od společnosti Ateliér Maur s.r.o. z Plzně.
V nabídce je výběr různých barev led řetězů a hvězdy na špic stromu.
Starostka obce poptá ještě další firmy specializující se na prodej vánočního osvětlení (Aspera, Repam
elektro, MK Mont). V letošním roce by se dal vánoční stromek místo májky, kde by ho děti z obce
ozdobily vlastně vytvořenými ozdobami + novým vánočním osvětlením. Do parku na návsi se vysadí
nový smrk.
Návrh usnesení č. 7/6/2019
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje zaslání poptávek na vypracování cenové nabídku firmám
Aspera, Repam elektro a MK Mont.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 7/6/2019 bylo schváleno
13) Hřiště
Konstrukce houpačky na dětském hřišti se úplně rozpadla – shnila. Shnilý trám byl odmontován, nedá
se tedy již houpat, funguje jen skluzavka. Dětské hřiště v r.2008 montovala firma Truhlářství LuNa
Zdenice. Do společnosti se nelze dovolat, je třeba horní trám opravit a opatřit certifikát a prohlášení
o shodě. Současně starostka obce oslovila společnost F.Smitka – dětská hřiště a workout, ohledně
zpracování cenové nabídky a vyřízení projektu. Hřiště chtějí nafotit a napsat seznam herních prvků,
co bychom si na hřišti představovali. Cena za projekt a vyřízení dotace je 15tis.Kč.
Návrh usnesení č. 8/6/2019
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje zpracování projektové dokumentace a vyřízení dotace na
dětské hřiště z dotačního programu pro rok 2020 p.F.Smitkovi, dětská hřiště a workout.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 8/6/2019 bylo schváleno

14) Kontrola rybolovu
Na zasedání zastupitelstva č.3/2019, konaném 14.3.2019, byly schváleni kontroloři rybolovu
v Dunajovické hoře. Jsou jimi – M.S., J.M., J.S. Další člen rybářské stráže – J. P.
Návrh usnesení č. 9/6/2019
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje p.J. P. jako dalšího člověka, který bude provádět kontrolu
rybolovu v Dunajovické hoře.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 9/6/2019 bylo schváleno
15) Informace občanům, různé
Dne 11.7.2019 se sešel Kontrolní výbor ve složení – předseda kontrolního výboru – P. H. a členové
kontrolního výboru – PhDr. P. K., Ing. L. Z., Ph.D.
Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce. Usnesení jsou důsledně plněna
bez námitek občanů.
Stavy účtů obce
Sparkasse
ČMZRB
ČNB
Pokladna
Celkem

319 241,76 Kč ke dni 11.7. 2019
27 199,42 Kč ke dni 30.6.2019
2 024 773,41 Kč ke dni 11.7. 2019
17 053,- Kč ke dni 11.7.2019
2 388 267,59,- Kč

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

Ing. Petr Pumpr

___________________________

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Luboše Zábranský, Ph.D.

___________________________

Ing. Michal Stolička

___________________________

Ing. Lucie Vítová

___________________________

Starostka obce

V Dunajovicích dne: 18.7.2019
Elektronicky zveřejněno dne :

18.7.2019

