Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 12.12.2019 od 19
hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 10/2019
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
Ing. Lucie Vítová
Ing. Michal Stolička
Soňa Srbová
PhDr. Petr Kolář
Ing. Luboš Zábranský, Ph.D. – odchod ve 20,30 hod
Ing. Petr Pumpr – pozdní příchod 19,45 hod, omluven
Omluveni:
Petr Holický
Hosté :
1)Zahájení zasedání
Zasedání zahájeno v 19,20 hod. starostkou obce Ing. Lucií Vítovou (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatovala, že zasedaní bylo řádně svoláno dne 5.12.2019.
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 5. prosince 2019 od 10:55 hod. do
ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a to
od 5. prosince 2019 od 10:50 hod do 13. prosince 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:
Ing. Luboše Zábranského, Ph.D. a PhDr. Petra Koláře
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/10/2019
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Soňu Srbovou, ověřovateli zápisu Ing. Luboše
Zábranského, Ph.D. a PhDr. Petra Koláře.
HLASOVÁNO
5 x PRO 0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0x PROTI
Usnesení č. 1/10/2019 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
4) Obecně závazná vyhláška o pohybu psů na veřejném prostranství
5) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
6) Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním
distribučního zařízení – E.ON Distribuce, a.s. – kabelová přípojka NN pro pozemek
parc.č.2573/1

7) Rozpočtové opatření č.10/2019
8) Návrh dodatku č.6 smlouvy na sběr a svoz a odstranění odpadu
9) Žádost Prevent 99
10) Žádost o vyjádření ke stavbě
11) Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2020
12) Schválení střednědobého rozpočtového výhledu pro rok 2022
13) Schválení rozpočtu na rok 2020
14) Inventury za rok 2019, inventurní komise
15) Oprava kanalizačního potrubí
16) Rozšíření kanalizačního a vodovodního řadu
17) Dotace z POV Jihočeského kraje na rok 2020
18) Nájemní smlouva Společenský dům
19) Informace k zákonnosti zpracování telefonních a e-mailových kontaktů a čísel bank.účtů
20 Žádost o krátkodobé uskladnění nábytku
21) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
22) Závěr
Návrh usnesení č.2/10/2019
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/10/2019 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 15. října 2019 novelu zákona
č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vedenou pod sněmovním tiskem
č.286, která má nabýt účinnosti dnem 1.ledna 2020. Předmětnou novelou dochází k výrazným
změnám zákona o místních poplatcích, které mají dopady do úpravy jednotlivých místních poplatků
včetně obsahových náležitostí obecně závazných vyhlášek. Tato skutečnost se pak promítá do
nutnosti úprav stávajících obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích ze strany obcí tak, aby
s účinností od 1.ledna 2020 odpovídaly změněnému znění zákona o místních poplatcích.
Zastupitelstvu obce je předložena Obecně závazná vyhláška č.3/2019 o místním poplatku z pobytu.
V OZV se upravoval Čl.4 Evidenční povinnost, Čl.8 Osvobození a úlevy se rozšiřoval, Sazba
poplatku v Čl.6 zůstává na 7,- Kč. OZV je přílohou.
Návrh usnesení č. 3/10/2019
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.3/2019 o místním poplatku
z pobytu, doba účinnosti 1.1.2020. Vyhláška je přílohou.
HLASOVÁNO
5x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 3/10/2019 bylo schváleno.
4) Obecně závazná vyhláška o pohybu psů na veřejném prostranství
Zastupitelstvu obce je předložena vyhláška č.4/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství v obci Dunajovice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů. OZV je
přílohou.
Návrh usnesení č. 4/10/2019
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.4/2019, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Dunajovice a vymezují prostory pro volné
pobíhání psů. Doba účinnosti 1.1.2020, OZV je přílohou.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 4/10/2019 bylo schváleno.

5) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 15. října 2019 novelu zákona
č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vedenou pod sněmovním tiskem
č.286, která má nabýt účinnosti dnem 1.ledna 2020. Předmětnou novelou dochází k výrazným
změnám zákona o místních poplatcích, které mají dopady do úpravy jednotlivých místních poplatků
včetně obsahových náležitostí obecně závazných vyhlášek. Tato skutečnost se pak promítá do
nutnosti úprav stávajících obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích ze strany obcí tak, aby
s účinností od 1.ledna 2020 odpovídaly změněnému znění zákona o místních poplatcích.
Zastupitelstvu obce je předložena Obecně závazná vyhláška č.5/2019 o místním poplatku ze psů.
Nově se upravovaly tyto články - Čl.2 Poplatník a předmět poplatku – Poplatek ze psů platí držitel
psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České
republiky. Čl.4 Sazba poplatku – sazba poplatku upraveno na osobu starší 65 let, Čl.6 osvobození a
úlevy – upraveno na osoby, které jsou držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P. Sazba poplatku zůstává
na 100,- Kč za jednoho i dalšího psa, 60,- za psa a dalšího psa platí osoby starší 65 let. Obecně závazná
vyhláška je přílohou.
Návrh usnesení č. 5/10/2019
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.5/2019 o místním poplatku
ze psů, doba účinnosti je 1.1.2020. OZV je přílohou.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 5/10/2019 bylo schváleno.
6) Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním
distribučního zařízení – E.ON Distribuce, a.s. – kabelová přípojka NN pro pozemek
parc.č.2573/1
Obci byl doručen návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.: 1030055127/001
– souhlas s umístěním distribučního zařízení společnosti E.ON Distribuce, a.s. kabelové přípojky NN
do pozemku parc.č. 2620/10 pro pozemek parc.č. 2573/1, akce s názvem „Dunajovice, K. – kabel
NN“.
Povinná (Obec Dunajovice) se touto smlouvou zavazuje, že do 12 měsíců po vybudování kabelové
přípojky a kolaudačním souhlasu uzavře smlouvu - zřídí věcné břemeno do katastru nemovitostí pro
umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN, kabelový pilíř, za účelem jejího provozování,
s právem zřídit, provozovat, opravovat a udržovat, právo úpravy za účelem obnovy, výměny,
modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, či jejího odstranění. Smlouva bude uzavřena jako úplatná,
za jednorázovou úplatu ve výši 1 000,- Kč bez DPH, na dobu neurčitou.
Návrh smlouvy včetně návrhu umístění kabelové přípojky NN předloženy, přečteny.
Návrh usnesení č.6/10/2019
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č.: 1030055127/001 – souhlas s umístěním distribučního zařízení společnosti E.ON
Distribuce, a.s., kabelové přípojky NN do pozemku parc.č. 2620/10 pro pozemek parc.č. 2573/1,
stavba s názvem „Dunajovice, K. – kabel NN“. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za
jednorázovou náhradu v celkové výši 1 000,- bez DPH.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 6/10/2019 bylo schváleno

0 x PROTI

7) Rozpočtové opatření č.10/2019
Starostka obce a účetní překládají rozpočtové opatření č.10/2019, je přílohou. Rozpočtové opatření
předloženo, přečteno.
Rozpočtové opatření č.10/2019
- zvýšení příjmů 346 962 Kč
- zvýšení výdajů 74 377 Kč

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.10/2019 (viz příloha).
HLASOVÁNO
5x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
8) Návrh dodatku č.6 smlouvy na sběr a svoz a odstranění odpadu
Společnost Marius Pedersen, předložila Obci Dunajovice Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 62137/12
na sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu platné od 1.4.2012 a uzavřené mezi Obcí Dunajovice
a společností Marius Pedersen a.s., IČ 42194920. Jedná se o navýšení cen o 5% oproti loňskému roku,
mění se i cena za svozový den. Uvedené ceny jsou bez DPH.
- za výsyp nádoby
30,- Kč/nádoba 120 l
- svoz separovaného odpadu (papír, plast)
1 201,- Kč/ svoz pytlů
- svoz separovaného odpadu – sklo
1 201,- Kč/svoz
- svoz separovaného odpadu – kovy
303,- Kč/svoz
- pronájem kontejneru 1.100 litrů – kovy
2 305,- Kč/rok
- recyklační poplatek – plast
1 500,- Kč/t
- recyklační poplatek – papír
300,- Kč/t
Dodatek č.6 předložen, přečten.
Návrh usnesení č. 7/10/2019:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 62137/12 na sběr, svoz a odstranění
komunálního odpadu platné od 1.4.2012 a uzavřené mezi Obcí Dunajovice a společností Marius
Pedersen a.s., IČ 42194920. Viz příloha
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 7/10/2019 bylo schváleno.
9) Žádost Prevent 99
Obci Dunajovice byla doručena žádost o peněžní příspěvek ve výši 1 406,- Kč od společnosti Prevent
99. Jihočeský streetwork PREVENT dlouhodobě a pravidelně realizuje terénní sociální práci na
území Jihočeského kraje – Českobudějovicko, Prachaticko, Strakonicko a Jindřichohradecko.
Cílovou skupinou programu jsou osoby závislé a závislostmi ohrožené (příležitostní i dlouhodobí
uživatelé návykových látek, osoby závislé na výherních automatech a sázkařství. Sociální okolí
uživatelů návykových látek, riziková mládež, osoby pohybující se v rizikových lokalitách).
Nikdo z přítomných danou společnost nezná. Raději budeme podporovat společnosti jako je např.
Linka Bezpečí, Dobrý Anděl, Loutky v nemocnici atd.
Návrh usnesení č. 8/10/2019:
Zastupitelstvo obce zamítá Darovací smlouvu pro společnost Prevent 99.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 8/10/2019 bylo schváleno.
10) Žádost o vyjádření ke stavbě
Dne 5.12.2019 přišla žádost o vyjádření ke stavbě na akci s názvem RVDSL 1735_C_C_TRBN151TRBN1HR_OK. Investorem stavby je Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská
2681/6 , 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 040 84 063 (CETIN).
Stavba řeší výstavbu vysokorychlostní pevné sítě v Dunajovicích. V rámci stavby bude zřízena optická
přípojka pro stávající rozvaděč, který se nachází na západním okraji obce proti č.p.60. K napojení
rozvaděče bude využit stávající dálkový optický kabel, který prochází místní částí Břilice. Mezi Břilicemi
a Dunajovicemi jsou uloženy dvě stávající HDPE trubky. Do jedné z nich bude nový optický kabel
zafouknut. V této části stavby budou prováděny výkopové práce v minimálním rozsahu a to pouze na
stávající trase HDPE trubek - v případě poškození trubky.
V obci Dunajovice bude provedena výměna stávajícího rozvaděče za rozvaděč typu DSLAM SIS 900 HD
180 s měřením. V tomto rozvaděči je aktivní technologie, která převádí optický signál na elektrický a
zpět. Toto umožní navýšení rychlosti sítě internet v Dunajovicích a okolí. Technologie rozvaděče
vyžaduje napájení elektrickým proudem. Z tohoto důvodu bude pro nový rozvaděč zřízena NN přípojka
- těsně vedle komunikačního rozvaděče stojí pojistková skříň společnosti E.ON, ze které bude vyveden

nový kabel NN CYKY 4x10mm uložený ve vrapované chráničce Hekaplast 63/51mm pro DSLAM
CETINu – délka výkopu do 1m. Projektant L.K.žádá o zaslání souhlasu s výměnou rozvaděče a se
zřízením jeho lokálního napájení. Fotodokumentace komunikačního rozvaděče přílohou.
Návrh usnesení č.9/10/2019:
Zastupitelstvo obce schvaluje výměnu rozvaděče a zřízení jeho lokálního napájení.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 9/10/2019 bylo schváleno.

11) Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2020
Zastupitelstvu obce je předložena kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2020. Kalkulace vychází
ze skutečných nákladů na provoz Vodovodu Dunajovice a Kanalizace a ČOV Dunajovice za rok
2019, předpokládaných nákladů na provoz v roce 2020.
V roce 2019 došlo k navýšení odběratelů pitné vody, navýšení přípojek se stálou platbou. Došlo též
k navýšení kanalizačních přípojek (nová výstavba).
Cena pohyblivé složky vodného v roce 2019
Kalkulace ceny pohyblivé složky na rok 2020

29,08 Kč /m3
29,47 Kč /m3

33,44 Kč/m3 vč. DPH
33,89 Kč/m3 vč. DPH

Cena pevné složky vodného v roce 2019
Kalkulace pevné složky vodného pro rok 2020

24,00 Kč /měsíc
24,00 Kč /měsíc

27,60Kč/měsíc vč. DPH
27,60Kč/měsíc vč. DPH

Cena Stočné v roce 2019
Kalkulace Stočné pro rok 2020

44,84 Kč /m3
45,62 Kč /m3

51,57 Kč /m3 vč. DPH
52,47 Kč /m3 vč. DPH

Návrh usnesení č. 10/10/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhláškou č. 6/2019 cenu vodného a stočného pro
rok 2020 ve výši:
- cena pohyblivé složky vodného na rok 2020 ve výši 29,47 Kč /m3 bez DPH, 33,89 Kč / m3
vč. DPH
- cenu pevné složky vodného pro rok 2020 podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru ve výši
288,- Kč / rok bez DPH, 331,20 Kč / rok vč. DPH, to je cena pevné složky vodného ve výši
24,00 Kč /měsíc bez DPH, 27,60 Kč /měsíc vč. DPH
- cena pohyblivé složky stočného pro rok 2020 45,62 Kč /m3 bez DPH, 52,47 Kč /m3 vč.DPH
Ceny platné od 1.1.2020.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č.10/10/2019 bylo schváleno.

0 x PROTI

12) Schválení střednědobého rozpočtového výhledu pro rok 2022
Dne 8.11.2019 byl na pevné i elektronické úřední desce vyvěšen návrh Střednědobého výhledu
rozpočtu na rok 2022. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 je předložen zastupitelstvu obce ke
schválení.
Návrh usnesení č. 11/10/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 s příjmy ve výši 4 500 000
Kč a výdaji 4 000 000 Kč + financování úvěrů 245 585 Kč a přebytkem 254 415 Kč.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 11/10/2019 bylo schváleno.

0 x PROTI

13) Schválení rozpočtu na rok 2020
Dne 8.11.2019 byl na pevné i elektronické úřední desce vyvěšen návrh Rozpočtu na rok 2020.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2020 v pozměněné podobě od vyvěšeného návrhu –
v paragrafu 5213, položka 5903 – Rezerva na krizová opatření ve výši 1 000,-. Na základě nařízení
vlády č.318/2017 Sb. dochází k novelizaci o výši odměn uvolněných členů zastupitelstev o 10%

s účinností od 1.1.2020, proto dochází ke zvýšení odměn a odvodů na paragrafu 6112. Dále se měnil
v příjmech paragraf 1032, položka 2111 – příjmy z těžby na 300 000,-, cena za výkup dřeva je nízká,
obec neplánuje v roce 2020 tolik těžit, s tím se mění i paragraf ve výdajích 1032 položka 5169 na
350 000,-.
Návrh rozpočtu je předkládán ke schválení jako přebytkový, kde
- příjmy ve výši
4 416 167,98 Kč
- výdaje ve výši
3 993 485,00 Kč
- financování (úvěry) ve výši
328.104,00 Kč
- přebytek rozpočtu ve výši
94 578,98 Kč
Viz příloha
Návrh usnesení č.12/10/2019
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2020 v nezměněné podobě od vyvěšeného návrhu.
Přebytkový rozpočet na rok 2019 v paragrafech s
- příjmy ve výši
4 416 167,98 Kč
- výdaje ve výši
3 993 485,00 Kč
- financování (úvěry) ve výši
328.104,00 Kč
- přebytek rozpočtu ve výši
94 578,98 Kč
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 12/10/2019 bylo schváleno.

0 x PROTI

14) Inventury za rok 2019, inventurní komise
Starostka obce nařizuje inventarizaci majetku a závazků Obce Dunajovice ke dni 31.12.2019.
Jmenování inventarizační komise:
Ing. P. P..– předseda
E. Č. - člen
S. S. - člen
J.S. – člen
Inventury proběhnou:
- fyzické inventury od 2.1.2020 do 31.1.2020
- dokladové inventury od 2.1.2020 do 31.1.2020
Návrh usnesení č. 13/10/2019
Zastupitelstvo obce bere na vědomí provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2019
a schvaluje složení inventarizační komise ve složení:
Ing. P. P..– předseda
E. Č. - člen
S. S. - člen
J. S. – člen
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 13/10/2019 bylo schváleno

0 x PROTI

15) Oprava kanalizačního potrubí
Na 8.zasedání zastupitelstva obce se řešil aktuální stav rybníku Návesný. Voda pořád ubývá, bylo
potřeba zjistit, kudy. Nakonec bylo po konzultaci dohodnuto, že se rybník nevypustí, bel i hráz je
v pořádku. Musí se vyřešit důvod, proč voda nepřibývá, ani když prší. J.P. provedl TV monitoring a
zjistil, že je problém v posledních 30m přítoku (potrubí zborcené, prorostlé kořeny stromů – potrubí
vyčistil – kořeny stromů + hnízdo vydry, poté voda přibyla). Předložil cenovou nabídku na opravu
úseku 30m ve výši 78 000,- – navrtávka u kovárny, protažení ve staré trubce 20m, nová síla trubky
200 - zátěžová, (celá horní větev trubka 200, zbytek k Návesnému je trubka 300), zbytek
vyvložkování, čištění po opravě kanalizace a TV monitoring po opravě, vše bezvýkopově..

Návrh usnesení č. 14/10/2019:
Zastupitelstvo obce prozatím opravu potrubí odkládá, bude se řešit komplexně i s druhou částí –
oprava úseku splaškové kanalizace, kde je zborcený kanál.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 14/10/2019 bylo schváleno.
16) Rozšíření kanalizačního a vodovodního řadu
Majitelka pozemku parc.č.2343/1 v k.ú. Dunajovice plánují výstavbu rodinného domu. Odbor
územního plánování a stavebního řádu, Městský úřad Třeboň, vydal předběžnou informaci ohledně
možnosti výstavby RD. Nyní je třeba vyřešit napojení na kanalizační a vodovodní řad v obci. Jedinou
možností je rozšíření kanalizačního a vodovodního řadu z parc.č.2614/1, vedle č.p.62, kde je šachta
splaškové kanalizace. Obec Dunajovice nechá zpracovat projekt od p.Ing. M. M., Aquaprojekt, na
rozšíření vodovodního a kanalizačního řadu, na tyto řady by se napojili 3 parc.č.č. 2342/1, 2343/2,
2343/1. Náklady na zřízení projektové dokumentace a zřízení vodovodního a kanalizačního řadu by
nesla obec – zhodnocení stávajících řadů, napojení parcel na řady by si hradili majitelé pozemků.
Návrh usnesení č. 15/10/2019:
Zastupitelstvo obce schvaluje zadání vypracování projektové dokumentace na rozšíření vodovodního
a kanalizačního řadu, vedoucí v parc.č.2614/1. Náklady na vypracování projektové dokumentace a
zřízení vodovodního a kanalizačního řadu by nesla obec, napojení parcel na tyto řady by si hradili
majitelé pozemků.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 15/10/2019 bylo schváleno.
17) Dotace z POV Jihočeského kraje na rok 2020
Jihočeským krajem byl vypsán nový ročník Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok
2020. Žádosti o dotaci lze podávat od 2.12.2019 do 31.12.2019. Kontrola, hodnocení a výběr žádosti,
rozhodnutí o přidělení dotace – 1.1.2020-31.5.2020, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 1.6.202030.11.2020, období realizace projektu 1.1.2020-31.12.2020. Minimální výše dotace je 25 tis.Kč,
maximální výše činí 300 tis.Kč. Dotace na akci může činit max.60% uznatelných výdajů akce
v běžném roce. Obec Dunajovice podá žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje v roce 2020 na Opravu kapliček křížové cesty.
Návrh usnesení č. 16/10/2019:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
na rok 2020 na Opravu kapliček křížové cesty.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 16/10/2019 bylo schváleno.
18) Nájemní smlouva Společenský dům
Zastupitelstvu obce Dunajovice je předložena nájemní smlouva na Společenský dům č.p.18 na rok
2020.
Návrh usnesení č. 17/10/2019:
Zastupitelstvu obce Dunajovice schvaluje nájemní smlouvu na Společenský dům č.p.18 na rok 2020.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 17/10/2019 bylo schváleno.
19) Informace k zákonnosti zpracování telefonních a e-mailových kontaktů a čísel bank.účtů
Zpracování soukromých telefonních čísel a e-mailových adres zastupitelů a zaměstnanců obce pro
účely komunikace s obcí a čísel bankovní účtů pro odměňování zaznamenalo posun. Zde bylo
původně doporučováno, aby se pro tyto oblasti získávaly souhlasy se zpracováním osobních údajů.
Nicméně aktuální výklad, umožňuje soukromá telefonní čísla a e-mailové adresy zpracovávat prostě
z důvodu oprávněného zájmu pro jednoduší a rychlejší komunikaci se zastupiteli (informace o konání

zastupitelstva, rady, zasílání podkladů pro jednání zastupitelstva, rady či pro případ mimořádné
události) a se zaměstnanci (pro případ mimořádné události). V případě zaměstnanců mohou být tyto
osobní údaje zpracovávány i na základě smluvního vztahu, pokud jsou uvedeny v pracovní
smlouvě/dohodě o provedení práce/dohodě o pracovní činnosti. Předpokladem je samozřejmě
dobrovolné poskytnutí telefonního čísla a e-mailové adresy. Souhlas tedy není třeba, vychází se
z prostého předání kontaktu zastupitelem či zaměstnancem. Podobně v případě využití bankovního
účtu zaměstnanců k zasílání výplat není nutné vyžadovat souhlas. Uzavřením pracovní smlouvy či
dohody o provedení práce/pracovní činnosti u zaměstnanců uzavírá zaměstnanec s obcí smlouvu,
z které vyplývají práva a povinnosti včetně způsobu odměňování zvoleným způsobem. Tedy i na
bankovní účet, dobrovolně sdělený zaměstnancem. Podobně je tomu i u zastupitele, u něhož právní
základ pro odměňování nalezneme v § 72 a násl. zákona o obcích. Zasílání odměny zastupitelům na
dobrovolně sdělený bankovní účet tedy také nepodléhá souhlasu, ale jedná se stejně jako u
zaměstnance o zpracování tohoto osobního údaje na základě smluvního vztahu.
Vzhledem k tomu, že stávající souhlasy v této oblasti se staly nadbytečnými, tak tyto dosud získané
souhlasy zůstanou na obecním úřadě uloženy po dobu 3 let, neboť to je lhůta, ve které se promlčuje
přestupek nezákonného zpracování osobních údajů pro případnou kontrolu ze strany ÚOOÚ a
následně, po uplynutí této doby, budou poskytnuté souhlasy skartovány.“
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené informace.
HLASOVÁNO
5x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
20) Žádost o krátkodobé uskladnění nábytku
Pan J. K. poslal žádost o krátkodobé uskladnění nábytku v momentálně nevyužívaných nebytových
prostorech ve vlastnictví Obce v pevně daném termínu od 1.1.2020 - do 29.2.2020 v budově č.p.41
za úplatu 1 500,-/měsíc. Bude sepsáno ujednání o krátkodobém uskladnění nábytku.
Návrh usnesení č. 18/10/2019:
Zastupitelstvo obce schvaluje krátkodobé uskladnění nábytku v nebytových prostorech č.p.41 od
1.1.2020 – 29.2.2020, za úplatu 1 500,-/měsíc.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 18/10/2019 bylo schváleno.
21) Informace občanům, různé
Dne 2.12.2019 se sešel Finanční výbor ve složení - předseda finančního výboru – Ing.P. P. a členky
finančního výboru – S. S. a E. Č..
Finanční výbor provedl kontrolu pokladního deníku za období 7-11/2019. Stav pokladního deníku ve
výši 15 166,- Kč odpovídá stavu v pokladně.
Stavy účtů obce
Sparkasse
ČMZRB
ČNB
Pokladna
Celkem

213 147,13 Kč ke dni 10.12. 2019
13 025,42 Kč ke dni 30.11.2019
2 582 631,28 Kč ke dni 6.12. 2019
15 466 Kč ke dni 12.12.2019
2 824 269,70 Kč

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

Soňa Srbová

___________________________

Ověřovatelé zápisu: Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.

Starostka obce

___________________________

PhDr. Petr Kolář

___________________________

Ing. Lucie Vítová

___________________________

V Dunajovicích dne: 19.12.2019
Elektronicky zveřejněno dne :

19.12.2019

