Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 30.4.2020 od
17:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 3/2020
Místo konání: Sál místního hostince Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
Ing. Lucie Vítová
Ing. Michal Stolička
Soňa Srbová
Ing. Petr Pumpr
PhDr. Petr Kolář
Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.
Petr Holický
Omluveni:
Hosté :
Š. P.
V. P.
V. P.
J. V.
M. Z.
A. S.
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 23. dubna 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 23. dubna 2020 od 10:10 hod. do
ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a
to od 23. dubna 2020 od 10:08 hod do 1. května 2020.
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:
Soňu Srbovou
Předsedající navrhla ověřovateli zápisu:
Ing. Michala Stoličku a Ing. Petra Pumpra
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/3/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Soňu Srbovou, ověřovateli zápisu Ing.
Michala Stoličku a Ing. Petra Pumpra.
HLASOVÁNO
7 x PRO 0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0x PROTI
Usnesení č. 1/3/2020 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Nouzový stav

4) Oprava kanalizačního sběrače
5) Kontejner na kov
6) Rotační siréna, projekt hasičská zbrojnice
7) Rozpočtová opatření č.2/2020 a č.3/2020
8) Výběrové řízení na zhotovitele - Oprava kapliček křížové cesty
9) Výběrové řízení na zhotovitele – Rekonstrukce dětského hřiště
10) Smlouva o zřízení věcného břemene č.: JH-014330058561/001
11) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
12) Závěr
Návrh usnesení č.2/3/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/3/2020 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Nouzový stav
Vláda dne 12.3.2020 vyhlásila nouzový stav v celé ČR kvůli koronaviru Covid-19. Následovaly
další opatření – zákaz dětí navštěvovat ZŠ, SŠ, VŠ, úpravy otevírací doby obchodů, nošení roušek,
usnesení vlády o zákazu volného pohybu osob – jen v nejnutnějších případech (cesty do
zaměstnání, nákup, nezbytné cesty za rodinou).
Obec Dunajovice má zřízený krizový štáb, který se poprvé sešel 12.3.2020 v 19hod v kanceláři OU.
Krizový štáb se dohodl, že ve spolupráci s SDH lidem starším 65 let nabídne pomoc – nákup
základních potravin, hygienických prostředků, léků. Starostka obce osobně navštívila každého
občana staršího 65 let a tuto možnost sdělila.
Vzhledem k usnesení vlády o zákazu volného pohybu osob, krizový štáb od té doby je
v dennodenním telefonickém a emailovém kontaktu. Požadovali jsme po ORP Třeboň zaslání
roušek, respirátorů a dezinfekce. Bohužel nic nebylo, museli jsme si pomoci sami. Roušky začaly
šít 3 dobrovolnice ze vsi – S.S., M.M., I.T., našily celkem 350 ks roušek. Členové krizového štábu
roušky roznesli, nejprve lidem starším 65 let a poté plošně všem občanům v obci. Vzhledem
k tomu, že dobrovolnice za ušití nic nechtěly, navrhovala bych jako poděkování dobrovolnicím
zakoupení dárkového koše v hodnotě cca 500 Kč.
25.3.2020 začala vyrábět společnost Fruko-Schulz dezinfekci Anti-Covid – dezinfekce objednána a
roznesena členy SDH Dunajovice. Činnost krizového štábu je přiložena k zápisu. Tímto bych všem
chtěla poděkovat za pomoc a lidský přístup.
Z důvodu nařízení o uzavření hostince navrhuji prominutí nájmu současné nájemnici za 2 měsíce,
kdy musela být hospoda uzavřena. Ve škole jsou 2 nájemníci – navrhuji prominutí nájmu na měsíce
březen/duben 2020. Jelikož se jedná o obecní hospodu, je potřeba pořídit posezení před hospodu –
obec má několik pivních setů, ale ty nelze přikotvit. Možností je koupit dřevěný piknik set,
rozměry 180x145x72 cm, hmotnost 45 kg, cena cca 4 300 Kč/kus.
Návrh usnesení č. 3/3/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje nákup 3 dárkových košů dobrovolnicím v ceně za jeden
dárkový koš cca 500,- Kč, které šily v době nouzového stavu pro občany roušky, dále schvaluje
prominutí nájmu současné nájemnici v místním hostinci za 2 měsíce, kdy musela být hospoda
uzavřena, prominutí nájmu na měsíc březen/duben 2020 nájemcům ve škole a pořízení 3 ks
dřevěných piknik setů.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 3/3/2020 bylo schváleno.

4) Oprava kanalizačního sběrače
Na místní komunikaci III. třídy, parc.č.2623/1 je kanalizační sběrač u kovárny v havarijním stavu.
Momentálně je překrytý plechem. Majitelé kamiónu nabídli spoluúčast při opravě kanálu, která činí
cca 10tis. Parkování na kravíně není možné, Asfalt ok Group s.r.o. zaslali cenovou nabídku na
opravu 3 kanalizačních sběračů a asfaltového povrchu, celkem za cca 400tis.Kč.
Zastupitelé požadují, aby místní komunikaci u propadlého kanalizačního sběrače posoudil statik a
předložil zprávu, zda v současné době kanál unese váhu parkujících kamionů.
Návrh usnesení č. 4/3/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje oslovení statika, aby posoudil a předložil zprávu, zda unese kanál
váhu parkujících kamionů.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 4/3/2020 bylo schváleno.

0 x PROTI

5) Kontejner na kov
Obec má pronajatý od spol. Marius Pedersen a.s. 1 kontejner na kov, který je umístěn u požární
nádrže na návsi vedle kontejnerů na bílé a barevné sklo. Tento kontejner na kov je stále plný, i přes
úpravu svozového režimu na každé 2 měsíce. Možností je přidat jeden kontejner ke druhému
svozovému hnízdu u bytovek, kde jsou kontejnery na bílé a barevné sklo. Pronájem kontejneru na
měsíc činí 232,42 Kč s DPH, za rok je to 2 789,- Kč s DPH, koupě kontejneru činí – nový zvon
12 923,- Kč s DPH, použitý zvon 10 769,- Kč s DPH.
Návrh usnesení č.5/3/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje pořízení druhého kontejneru na kov formou pronájmu do
druhého hnízda u bytovek.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 5/3/2020 bylo schváleno.
6) Rotační siréna, projekt hasičská zbrojnice
Ve škole č.p.41 máme nyní sirénu na ruční ovládání. Siréna je funkční, a aby byla napojená na HZS
je nutné objednat sirénový přijímač k dálkovému ovládání rotační sirény, typ „T9“. Sériový
přijímač DSP T9 vč. napájecího zdroje v krabici Gewiss stojí 9 500,- bez DPH, dodací termín 1
týden od objednávky. Obec by byla napojena na HZS, v případě potřeby budou zaslány členům JPO
ihned sms a spustí se poplach, dále by siréna fungovala při zkoušce sirén každou 1.středu v měsíci.
Na minulém zastupitelstvu jsme se domlouvali, že poptáme projekční kancelář ohledně zpracování
projektu na hasičskou zbrojnici – zatím žádný projekt zpracovaný není a bez projektu není možné
žádat o dotaci. Projektservis Třeboň s.r.o. předložil cenovou nabídku na zpracování projektové
dokumentace – projekt pro stavební povolení a zároveň pro provádění stavby vč. statiky, projektu
elektro, zti, požární zprávy a rozpočtů. Cena projektu 52 500,- bez DPH + správní poplatky, projekt
dopravního napojení pozemku, příprava veřejnoprávní smlouvy. V současné době ale nevíme, jestli
se budou v následujících letech vypisovat dotace na opravu hasičské zbrojnice a zda by projekt
např. za 5 let splňoval předepsané požadavky.
Návrh usnesení č.6/3/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje pořízení sirénového přijímače k dálkovému ovládání
rotační sirény DSP T9 a zamítá zpracování projektu na opravu hasičské zbrojnice.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 6/3/2020 bylo schváleno.

7) Rozpočtová opatření č.2/2020 a č.3/2020
Starostka obce a účetní překládají rozpočtová opatření č.2/2020 a č.3/2020, jsou přílohou.
Rozpočtová opatření předložena, přečtena.
Rozpočtové opatření č.2/2020
- zvýšení příjmů 0 Kč
- zvýšení výdajů 29 975 Kč
Rozpočtové opatření č.3/2020
- zvýšení příjmů 227 780 Kč
- zvýšení výdajů 316 614 Kč
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č.2/2020 a č.3/2020 (viz příloha).
HLASOVÁNO
7x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
8) Výběrové řízení na zhotovitele - Oprava kapliček křížové cesty
Na minulém zasedání zastupitelstva se řešilo výběrové řízení na zhotovitele – Oprava kapliček
křížové cesty. Dle vnitřní směrnice č.1/2017 Zadávání veřejných zakázek byly osloveny 4 stavební
společnosti o zaslání cenové nabídky na základě položkového rozpočtu na Opravu kapliček křížové
cesty. Realizace se uskuteční v případě schválení dotace z programu POV Jihočeského kraje a dílo
bude zhotoveno do konce roku 2020. Cenové nabídky byly zaslány těmto společnostem - Stavební
společnosti – Odast s.r.o., Max-Professional s.r.o., Tangenta - B spol. S R.o. , J.K. STAVEBNÍ
s.r.o. Zastupitelé požadují obeslání společností a zveřejnění na úřední desce. To musí proběhnout
formou výzvy, kde budou specifikovány požadavky obce – Identifikační údaje zadavatele,
Informace o druhu a předmětu zakázky, Lhůta pro podání nabídek, Místo pro podání nabídek,
Hodnotící kritérium, Kvalifikační požadavky zadavatele na dodavatele zakázky - Základní
způsobilost, Profesní způsobilost, Technická kvalifikace a Ostatní záležitosti. Výzva je přílohou
zápisu. Realizace se uskuteční v případě schválení dotace z programu POV Jihočeského kraje a dílo
bude zhotoveno do konce roku 2020. Otevírání obálek s podanými nabídkami a hodnocení
podaných nabídek proběhne ve čtvrtek 28.5.2020 v odpoledních hodinách (nejdříve po 17hod)
výběrovou komisí, která bude složena ze členů Zastupitelstva obce.
Návrh usnesení č. 7/3/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje obeslání společností Odast s.r.o., Max-Professional s.r.o.,
Tangenta - B spol. S R.o. , J.K. STAVEBNÍ s.r.o. a zveřejnění na úřední desce formou výzvy.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 7/3/2020 bylo schváleno.

0 x PROTI

9) Výběrové řízení na zhotovitele – Rekonstrukce dětského hřiště
Na minulém zasedání zastupitelstva se řešilo výběrové řízení na zhotovitele – Rekonstrukce
dětského hřiště. Dle vnitřní směrnice č.1/2017 Zadávání veřejných zakázek budou osloveny 3
společnosti z oboru o zaslání cenové nabídky na základě položkového rozpočtu na Rekonstrukci
dětského hřiště. Realizace se uskuteční v případě schválení dotace Ministerstvem pro místní rozvoj
a dílo bude zhotoveno do konce roku 2020. Obeslání společností vyřídí p. M. J. ze společnosti
BRM s.r.o., který vyřizoval celou dotaci na MMR. V případě schválení dotace bude tato společnost
vyřizovat i závěrečné vyhodnocení akce. Zastupitelé požadují obeslání společností a zveřejnění na
úřední desce. To musí proběhnout formou výzvy, kde budou specifikovány požadavky obce –
Identifikační údaje zadavatele, Informace o druhu a předmětu zakázky, Lhůta pro podání nabídek,
Místo pro podání nabídek, Hodnotící kritérium, Kvalifikační požadavky zadavatele na dodavatele
zakázky - Základní způsobilost, Profesní způsobilost, Technická kvalifikace a Ostatní záležitosti.
Výzva je přílohou zápisu. Realizace se uskuteční v případě schválení dotace Ministerstvem pro
místní rozvoj a dílo bude zhotoveno do konce roku 2020. Otevírání obálek s podanými nabídkami a
hodnocení podaných nabídek proběhne ve čtvrtek 28.5.2020 v odpoledních hodinách (nejdříve po
17hod) výběrovou komisí, která bude složena ze členů Zastupitelstva obce.

Návrh usnesení č. 8/3/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje obeslání 3 společností z oboru formou výzvy společností
p.M.J. – BRM s.r.o. a zveřejnění na úřední desce obce.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 8/3/2020 bylo schváleno.

0 x PROTI

10) Smlouva o zřízení věcného břemene č.: JH-014330058561/001
Obec Dunajovice uzavřela dne 12.6.2017, se společností E.ON Distribuce, a.s. Smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene č.1030037901/001, pro uložení kabelového vedení NN do
pozemku parc.č. 2602/1, 2602/5, 2602/4, 2605/21, 2506/14, k.ú. Dunajovice, ostatní plocha ostatní
komunikace s názvem „Dunajovice, Marek – kabel NN“. V této smlouvě se Obec Dunajovice
zavázala k podpisu Smlouvy o věcném břemeni č.JH-014330058561/001. Tato smlouva je úplatná
za jednorázovou náhradu ve výši 9 800,- bez DPH. Smlouva, jejíž součástí je geometrický plán,
vymezuje rozsah věcného břemene k pozemku parc.č. 2602/1, 2602/6, 2605/21, 2506/14,
předložena, přečtena.
Návrh usnesení č. 9/3/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje úplatnou Smlouvu o věcném břemeni
č.: JH-014330058561/001, mezi společností E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, jako Oprávněnou, a Obcí Dunajovice, jako Povinnou, pro
uložení kabelového vedení NN do pozemku Obce Dunajovice parc.č. 2602/1, 2602/6, 2605/21,
2506/14.
HLASOVÁNO
7x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 9/3/2020 bylo schváleno.
10) Informace občanům, různé
Fasáda Hostinec – zastupitelé vybrali barvu fasády – celá plocha bude klasická bílá, šambrány a
římsy světle žlutá dle vzorníku, sokl světle šedá dle vzorníku.
Na parc.č. 1706/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, byl vysazen dub, zřejmě majitelem
nemovitosti opodál. Jedná se o obecní majetek, dub byl vysazen bez vědomí obce, navíc cca 1m od
vysazeného dubu je zřízena vodovodní a kanalizační přípojka, kde kořeny stromu prorostou a
přípojku poškodí. Majitel bude upozorněn a požádán o přesazení svůj na svůj pozemek.
Stavy účtů obce
Sparkasse
ČMZRB
ČNB
Pokladna
Celkem

154 741,34 Kč ke dni 30.4. 2020
41 419,97 Kč ke dni 31.3. 2020
2 778 597,10 Kč ke dni 30.4. 2020
82 191 Kč ke dni 30.4. 2020
3 056 949,40 Kč

11) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno v 18:15 hod.
Zapsal :

Soňa Srbová

___________________________

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Michal Stolička

___________________________

Ing. Petr Pumpr

___________________________

Ing. Lucie Vítová

___________________________

Starostka obce

V Dunajovicích dne: 7.5.2020
Elektronicky zveřejněno dne :

7.5.2020

