Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 23.1.2020 od
20:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 1/2020
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
Ing. Lucie Vítová
Ing. Michal Stolička
Petr Holický
Soňa Srbová
Ing. Petr Pumpr
Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.
Omluveni:
PhDr. Petr Kolář
Hosté :
Ing. Z. V.
J. V.
P. B.
M. Z.
J. V.
R. Š.
V. P.
F. U.
1)Zahájení zasedání
Zasedání zahájeno ve 20:00 hod. starostkou obce Ing. Lucií Vítovou (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatovala, že zasedaní bylo řádně svoláno dne 16. ledna 2020.
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 16. ledna 2020 od 10:20 hod. do
ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a
to od 16. ledna 2020 od 10:16 hod do 24. ledna 2020.
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. Petra Pumpra a Petra Holického
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/1/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Ing. Michala Stoličku, ověřovateli zápisu Ing.
Petr Pumpra a Petra Holického.
HLASOVÁNO
6 x PRO 0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0x PROTI
Usnesení č. 1/1/2020 bylo schváleno.

Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Parkování na obecní zeleni
4) Darovací smlouva LSPP Třeboň o.p.s.
5) Dodatek ke smlouvě o poskytnutí programového vybavení Internetový portál
6) Vidimace, legalizace
7) Rozpočtové opatření č.11/2019
8) Obecní rybníky
9) Obecně závazná vyhláška – Požární řád obce
10) Topení hospoda
11) Neinvestiční dotace pro jednotky SDH
12) Voda klubovna
13) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
14) Závěr
Návrh usnesení č.2/1/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/1/2020 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Parkování na obecní zeleni
P. B. přednesl požadavek, že se mu nelíbí, že občané parkují na obecní zeleni ve vsi. Jedná se
většinou o osobní automobily místních občanů, kteří neparkují na svém pozemku. Jeden z
konkrétně zmíněných pozemků (2620/15) je v katastru vedený jako ostatní plocha. Jelikož se
nejedná o obecní zeleň, parkování pro tento pozemek nelze přímo zakázat bez dopadu na obdobné
pozemky v obci. Pan B. navrhuje zanesení zákazu parkování do vyhlášky, nebo vybírání poplatků
za toto parkování, případnou spoluúčast parkujících občanů na údržbě daných pozemků. Je otázkou,
jak toto řešit. Při schválení vyhlášky o parkování mimo vlastní pozemek občanů, je třeba potom toto
dodržovat a od občanů vybírat poplatky za špatné parkování. Jelikož obec nemá vlastní obecní
policii, je vymáhání dodržování takové vyhlášky značně komplikované a může mít za následek
zhoršení mezilidských vztahů v obci.
Návrh usnesení č. 3/1/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje odložení tohoto bodu na příští zastupitelstvo, kde se
projedná, jak se bude daná problematika řešit.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 3/1/2020 bylo schváleno.

0 x PROTI

4) Darovací smlouva LSPP Třeboň o.p.s.
Lékařská služba první pomoci Třeboň o.p.s. jako každoročně žádá o dar z rozpočtu obce
Dunajovice ve výši 2 676,- Kč (12,- Kč/obyvatele/rok). Starostka obce předkládá ke schválení
Darovací smlouvu.
Návrh usnesení č. 4/1/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje poskytnutí daru ve výši 2 676,- Kč jako finanční podporu
na činnost Lékařské službě první pomoci Třeboň o.p.s.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 4/1/2020 bylo schváleno.

0 x PROTI

5) Dodatek ke smlouvě o poskytnutí programového vybavení Internetový portál
V prosinci 2020 byla navýšena kapacita webových stránek – webhosting o 1GB za poplatek 20,Kč/měsíc. Společnost ANTEE s.r.o. zaslala k podpisu Dodatek ke Smlouvě o realizaci webových

stránek, zajištění jejich provozu a poskytnutí souvisejících služeb na zvýšení měsíčních poplatků
IPO. Dodatek předložen, přečten.
Návrh usnesení č.5/1/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje dodatek ke smlouvě o poskytnutí programového vybavení
Internetový portál, navýšení webhostingu o 1GB ve výši 20,-/měsíc.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 5/1/2020 bylo schváleno.

0 x PROTI

6) Vidimace, legalizace
Obecní úřad Dunajovice žádá o zařazení do přílohy č.1 k vyhlášce č.36/2006 Sb., v platném znění.
Jedná se o získání pověření pro výkon vidimace a legalizace (ověřování podpisů). Ověřování by
probíhala v budově Obecního úřadu v Dunajovicích č.p.4. Vše bude uloženo v zabezpečené
místnosti na Obecním úřadě. Obecní úřad Dunajovice si na vlastní náklady obstará ověřovací knihu
a ověřovací razítko. Ověřování by prováděla starostka obce Ing. L. V.
Žádost se po odsouhlasení zastupitelstvem zasílá na ORP Třeboň, nejdéle do 30.6.2020, od
1.1.2021 by byla Obec Dunajovice zařazena do výše uvedené vyhlášky.
Návrh usnesení č.6/1/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje Žádost o zařazení do přílohy č.12 vyhlášky č.36/2006
Sb., v platném znění - pověření pro výkon vidimace a legalizace.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 6/1/2020 bylo schváleno.

0 x PROTI

7) Rozpočtové opatření č.11/2019
Starostka obce a účetní překládají rozpočtové opatření č.11/2019, je přílohou. Rozpočtové opatření
předloženo, přečteno.
Rozpočtové opatření č.11/2019
- zvýšení příjmů 330 223 Kč
- zvýšení výdajů 165 652 Kč
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.11/2019 (viz příloha).
HLASOVÁNO
6x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
8) Obecní rybníky
Obec Dunajovice má ve vlastnictví tyto rybníky – Malý Nový, Křoví, Nový, Ráček, Potocký,
Trávný, Beranský, U Křížku, Vydymáček. Výše uvedené rybníky jsou v pronájmu, jen rybníky
Trávný, U Křížku a Vydymáček jsou bez nájemce. Stav rybníků Křoví, Trávný, U Křížku a
Vydymáček je velmi špatný.
Rybník Křoví - p. B., který má rybník v nájmu přislíbil opravu hráze výměnou za odpuštění nájmu
v roce 2019. Starostka obce prověří, jaký je časový rámec realizace.
Rybník Vydymáček - MS Dunajovice přislíbilo zdarma vyčistit přítok do rybníku jako službu obci
v rámci udržení dobrých vztahů. Zároveň je třeba zajistit nabídky na výměnu dlužek ve výpusti,
neboť voda z rybníku uniká
Rybník Trávný - stav výpusti je katastrofální. Je třeba zajistit nabídku na zhotovení výpusti nové a
na její osazení, tak aby bylo možné zachytit vodu, která se do rybníku nasbírá především z
dešťových srážek

Rybník U Křížku - je třeba zajistit nabídky na výměnu výpusti, případně též přeložení rour od
výpusti, kdy o špatném uložení hovořil p. U.. Stejně tak je potřeba zajistit nabídky na odbahnění
rybníku, které budou mít za cíl zvážit, zda se budou realizovat.
Návrh usnesení č.7/1/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje zjištění cenových nabídek na opravu výpusti a
vybagrování rybníka U Křížku, zhotovení nové výpusti rybníka Trávný.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 7/1/2020 bylo schváleno.
9) Obecně závazná vyhláška – Požární řád obce
Starostka obce předkládá zastupitelstvu Obecně závaznou vyhlášku č.1/2020 – požární řád obce.
Návrh usnesení č.8/1/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2020 – Požární řád obce
Dunajovice, tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. OZV je
přílohou.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 8/1/2020 bylo schváleno.

0 x PROTI

10) Topení hospoda
Od února 2020 se bude starat o topení v hospodě zaměstnankyně obce J. Z. Dveře do chodby od
kotle k hospodě se zamknou, přístup do kotelny bude přes nově vybourané dveře ze dvora do
kotelny.
Návrh usnesení č.9/1/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje zaměstnankyni obce J. Z., že se bude starat o topení
v hospodě. V topných měsících se jí navýší mzda o 1 500,- Kč.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 9/1/2020 bylo schváleno.

0 x PROTI

11) Neinvestiční dotace pro jednotky SDH
Jihočeský kraj vyhlásil dotační program „Neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí“, opatření 2 –
pořízení požární techniky a věcných prostředků, opravy požární techniky a požárních zbrojnic pro
jednotky kategorie JPO V.
Návrh usnesení č.10/1/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje podání žádosti na Jihočeský kraj do Krajského
neinvestičního dotačního programu „Neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí“.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 10/1/2020 bylo schváleno.

0 x PROTI

12) Voda klubovna
Již v zastupitelstvu č.6/2018 se řešily opravy klubovny SDH. V loňském roce byly provedeny
opravy elektroinstalace, položena nová podlaha, výmalba. Nyní je potřeba ještě dořešit vodu. Voda
by se napojila napřímo ze studny před klubovnou. Práce by zajistili hasiči a R. M., který by vodu
napojil.
Návrh usnesení č.11/1/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje napojení vody do klubovny přímo ze studně před
klubovnou.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 11/1/2020 bylo schváleno.

0 x PROTI

13) Informace občanům, různé
Obci Dunajovice byla schválena žádost o sponzorský dar pro kroužek mladých hasičů ve výši
5tis.Kč od společnosti Magna Cartech spol.s r.o. Na tento dar byla sepsána darovací smlouva.
Myslivecký spolek Dunajovice v loňském roce podal žádost na zastupitelstvo obce o povolení
výsadby na obecních pozemcích za účelem zvýšení úživnosti honitby a žádost o poskytnutí finanční
podpory pro realizaci výsadby. Zároveň Myslivecký spolek žádal o finanční dar ve výši hodnoty
nájmu za pronájem honebních pozemků ve vlastnictví obce. Obec Dunajovice má 108,5420 ha, za
hektar se vyplácí 18 Kč ročně, za 5let je to 90 Kč/hektar. Celková cena je 9 768,78,- Kč. Výsadbu
stromků provedli v říjnu 2019, faktury přílohou.
Dne 23.1.2020 se sešel Kontrolní výbor ve složení – předseda kontrolního výboru – P. H. a člen
kontrolního výboru 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

378 409,03 Kč ke dni 22.1. 2020
57 368 Kč ke dni 31. 12. 2019
2 476 978,50 Kč ke dni 22.01. 2020
23 974 Kč ke dni 22.01. 2020
2 936 729,53 Kč

13) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 21:25hod
Zapsal :

Ing. Michal Stolička

___________________________

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Petr Pumpr

___________________________

Petr Holický

___________________________

Ing. Lucie Vítová

___________________________

Starostka obce

V Dunajovicích dne: 30.1.2020
Elektronicky zveřejněno dne :

30.1.2020

