Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 25.6.2020 od
19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 6/2020
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
Ing. Lucie Vítová
Ing. Michal Stolička
Soňa Srbová
Ing. Petr Pumpr
Petr Holický
PhDr. Petr Kolář
Omluveni:
Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.
Hosté :
M. Z.
1)Zahájení zasedání
Zasedání zahájeno v 19:15 hod. starostkou obce Ing. Lucií Vítovou (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatovala, že zasedaní bylo řádně svoláno dne 18. června 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 18. června 2020 od 10:00 hod. do
ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a
to od 18. června 2020 od 09:57 hod do 26. června 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:
Soňu Srbovou
Předsedající navrhla ověřovateli zápisu:
Ing. Michala Stoličku a Ing. Petra Pumpra
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/6/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Soňu Srbovou, ověřovateli zápisu Ing.
Michala Stoličku a Ing. Petra Pumpra.
HLASOVÁNO
6 x PRO 0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0x PROTI
Usnesení č. 1/6/2020 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Schválení závěrečného účtu Obce Dunajovice za rok 2019
4) Účetní závěrka za rok 2019
5) Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
v roce 2020
6) Fasáda hospoda
7) Rozpočtové opatření č.5/2020

8) Darovací smlouva Linka bezpečí, z.s.
9) Žádost o udělení „Souhlasu obce se zařazením území obce do území působnosti MAS“
10) Statické hodnocení a posouzení
11) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
12) Závěr
Návrh usnesení č.2/6/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/6/2020 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Schválení závěrečného účtu Obce Dunajovice za rok 2019
Dne 14.5.2020 byl na webu obce https://www.obecdunajovice.cz/uredni-deska zveřejněn Návrh
Závěrečného účtu Obce Dunajovice sestavený ke dni 31.12.2019. Z elektronické úřední desky bude
sejmut po zasedání zastupitelstva obce, dne 25.6.2019, dále jej lze dohledat v Archivu úřední desky.
Dne 4.6.2020 byl na pevné úřední desce OÚ Dunajovice zveřejněn návrh Závěrečného účtu Obce
Dunajovice sestavený ke dni 31.12.2019, sejmut po zasedání zastupitelstva obce 25.6.2020.
Na webu obce https://www.obecdunajovice.cz/uredni-deska byla dne 14.5.2020 zveřejněna Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Dunajovice, IČO 00512974. Dne 4.6.2020
byla zveřejněna i na pevné úřední desce. Sejmuta bude po zasedání zastupitelstva obce dne
25.6.2019.
Zastupitelstvu je předložen návrh Závěrečného účtu Obce Dunajovice sestavený ke dni 31.12.2019
a Závěrečná zpráva o přezkoumání hospodaření obce Dunajovice za rok 2019. Skutečný stav
peněžních prostředků na běžném účtu k 31.12.2019 byl 2 836 359,99 Kč.
Návrh usnesení č. 3/6/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice projednalo návrh Závěrečného účtu Obce Dunajovice sestavený k
dni 31.12.2019 a bylo seznámeno se závěrečnou Zprávou o přezkoumání hospodaření obce
Dunajovice za rok 2019.
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje:
- Závěrečný účet Obce Dunajovice sestavený ke dni 31.12.2019 výrokem „bez výhrad“
- Zastupitelstvo obce Dunajovice souhlasí s hospodařením Obce Dunajovice za rok 2019
HLASOVÁNO
6 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 3/6/2020 bylo schváleno.
4) Účetní závěrka za rok 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2019 a souhlasí s tím s hospodařením obce za
rok 2019.
Návrh usnesení č. 4/6/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2019.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 4/6/2020 bylo schváleno.
5) Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
v roce 2020
Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č.106/2020/ZK-27 ze dne 21.5.2020
podle §36 písm. d zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se
zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), ve smyslu směrnice
Zastupitelstva Jihočeského kraje č.SM/107/ZK, Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné
finanční podpory a dle Pravidel Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020, o
poskytnutí dotace ve výši a za podmínek uvedených ve smlouvě.

Poskytovatel – Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO
70890650, DIČ CZ70890650.
Příjemce – Obec Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň, IČO 00512974, DIČ CZ00512974.
Účelem neinvestiční dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizaci „Oprava kapliček
křížové cesty“. Dotace bude poskytnuta jednorázově formou zálohové platby ve výši 240 000 Kč a
to bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele na účet příjemce. Dotace je poskytována k užití
v období od 1.1.2020 do 31.12.2020 v souladu s pravidly a podléhá vyúčtování a finančnímu
vypořádání s rozpočtem Jihočeského kraje za rok 2020.
Smlouva předložena, přečtena.
Návrh usnesení č. 5/6/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 5/6/2020 bylo schváleno.
6) Fasáda hospoda
Dne 25.6.2020 bylo zahájeno předání díla – Oprava fasády na domě č.p.18. Přítomni – stavební
dozor P. B., zhotovitel M. K., za objednatele L. V. Bylo dohodnuto, že zhotovitel dokončí ještě toto
– šambrány 1x okno a 1x dveře, sokl (stěrka a podlahová lišta), napojení nové fasády na původní
západní fasádu (štuk do ztracena). Vše bude dokončeno a předáno do příštího týdne. V cenové
nabídce bylo naceněno 11xšambrána u oken, navíc se dělaly 2x dveře, což je cca 5 000 Kč.
Zhotovitel má prodlení 55 dní, pokuta za každý den prodlení je dle smlouvy 0,05% za každý den
prodlení, což je také cca 5 000 Kč.
Dne 18.5.2020 proběhl kontrolní den, kde se řešilo hlavně nepřikrytí střechy podél bytu, kdy byl p.
Kubíček několikrát upozorněn, aby střechu zakryl a nepršelo do střechy, krovu a typlového stropu.
Přítomni - Ing. L. V., P. B., M. K., R. M., Ing. L. Z., PhD., P. H. O tomto je sepsán samostatný
zápis, který je přílohou zápisu.
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí předložené informace.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
7) Rozpočtové opatření č.5/2020
Starostka obce a účetní překládají rozpočtové opatření č.5/2020, je přílohou. Rozpočtové opatření
předloženo, přečteno.
- Zvýšení příjmů
58 625,01 Kč
- Zvýšení výdajů 111 607 Kč
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.5/2020 (viz příloha)
HLASOVÁNO
6x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
8) Darovací smlouva Linka bezpečí, z.s.
Na minulém zastupitelstvu Obce Dunajovice byla schválena Žádost o podporu provozu Linky
bezpečí, z. s. ve výši 2 000,- Kč. Starostka obce předkládá Darovací smlouvu.
Návrh usnesení č. 6/6/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje Darovací smlouvu pro Linku bezpečí, z.s. ve výši 2 000
Kč.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 6/6/2020 bylo schváleno.
9) Žádost o udělení „Souhlasu obce se zařazením území obce do území působnosti MAS“
Dne 11.6.2020 přišla žádost o udělení „Souhlasu obce se zařazením území obce do území
působnosti MAS“ na programové období 2021-2027.

MAS (Místní akční skupina) Třeboňsko o.p.s. od r.2006 připravuje strategie, na jejich základě
následně může vyhlašovat výzvy k předkládání žádostí o dotaci žadatelů z řad obcí, podnikatelů,
zemědělců i neziskového sektoru. V novém období bude mít MAS k dispozici s největší
pravděpodobností alokaci z již 6 operačních programů (Integrovaný regionální operační program
IROP, Společná zemědělská politika, Operační program Zaměstnanost, Operační program životní
prostředí, Operační program Jan Ámos Komenský, Operační program Technologie a
konkurenceschopnost.
Souhlas obci nepřináší žádné další závazky či povinnosti, a to ani finanční. Neznamená to tedy, že
udělením souhlasu se obec zavazuje k jakýmkoliv dalším úkonům. Obci udělení souhlasu naopak
umožňuje, aby obec, či zde sídlící společnosti i občané, měli možnost předkládat své žádosti o
dotaci v budoucích výzvách MAS.
Návrh usnesení č. 7/6/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje zařazení území obce do území působnosti Místní akční
skupiny Třeboňsko o.p.s. na programové období 2021-2027.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 7/6/2020 bylo schváleno.
10) Statické hodnocení a posouzení
Na zasedání zastupitelstva obce konaného 30.4.2020 se řešil havarijní stav kanalizačního sběrače u
kovárny. Zastupitelé požadovali, aby místo posoudil statik a vypracoval zprávu.
Statik p. Ing. M. K. provedl 9.5.2020 místní šetření a prohlídku lokality. Jelikož je kanalizační
sběrač přikrytý kovovým deklem, který nelze zvednout jinak než merlem, vyžádal si prohlídku
potrubí kamerou. Kamerové záběry z kanalizace jsou ze dne 25.5.2020.
Dne 16.6.2020 poslal p.K. Statické posouzení a hodnocení:
Popis stavby, závady a poškození stavby
Stávající kanalizace je v zájmovém úseku pod dnes pojížděnou komunikací (a parkovacím místem
pro kamiony) tvořena betonovým troubami DN 500 mm o stáří cca 50 let. V zájmovém místě jsou
na kanalizačním vedení dvě revizní a vtokové šachtice shora opatřené kanalizační mříží. Zadní
šachtice na styku pozemků 1713 a 2623/1 je propadlá včetně komunikace a je proto dnes překryta
masivním ocelovým plechem položeným na asfaltové ploše. Plech je však také vlivem pojezdu
těžkých nákladních aut deformován a komunikace je kolem šachtice viditelně propadlá.
Podle kamerového průzkumu je patrný rozpad vyzdívané kanalizační šachtice dnes zakryté na
povrchu masivním plechem. Zdivo šachtice je vyvalené do prostoru šachty a na dně šachty je spad
materiálu šachtice. Po trase délky cca 18 m mezi zájmovými šachticemi jsou však bohužel patrná
poškození i na betonových troubách. V místě trubního vedení dle kamery na úseku cca 11-13 m je
patrná trhlina ve vrcholu betonových trub. V místech spojů a v místě trhlin jsou patrné zabarvení
betonů do okrové barvy. Povrchy betonových trub jsou místy značně vyžilé.
Zhodnocení stavby
V rámci hodnocení stavby byla provedena vizuální prohlídka zájmové lokality kolem stavby a
následně byly podle doporučení provedeny také kamerové zkoušky v kanalizačním vedení.
Při prohlídce byl přítomen zástupce objednatele (Ing. Vítová), která byla v průběhu prohlídky
postupně obeznámena s předpokládaným stavem stavby a s rozsahem viditelných poškození a
nalezených poruch a jejich příčin, které jsou zde popsány.
Vizuální prohlídka stavby, i když jí nelze upřít subjektivnost, je jedním z nejdůležitějších
diagnostických postupů, neboť tento postup umožňuje odhalit nedostatky v prakticky celé
zkoumané ploše stavby. Vizuální prohlídky viditelných ploch se zpravidla zaměřují na vyhledání
trhlin a jejich směrů a rozsahů, změření tl. trhlin, degradačních procesů na konstrukcích a jejich
vlivů, průsaků vody, vzlínání vody, zasolení konstrukcí a dalších poškození a závad (např. drcení
materiálů, nadměrné průhyby, či naklonění konstrukcí atd ...)
Stávající betonová kanalizace a její šachtice jsou podle zjištění poškozená od účinků působení vody,
zemních tlaků a přitížení na povrchu terénu. Zděné šachtice jsou vlivem Hz působení zemního tlaku

spolu se zemní vlhkostí a vlivu častého přitížení kolovými tlaky na povrchu komunikace
deformovány směrem do šachty. Cihelné zdivo z betonových prvků je patrně vyzděno na tl. 15cm.
Vlivem deformace šachty do sebe dochází k propadům komunikace v okolí šachty.
Bohužel i kanalizační betonové trouby DN 500 mm jsou poručeny trhlinami od přetížení zejména
od kolových tlaků a následně od průsaky vody…
Původně po této komunikaci patrně nejezdilo tolik nákladních aut a hlavně byly tato dopravní
prostředky lehčí. Nápravové tlaky od nákladních aut jsou dnes významně vyšší než-li byly v
minulosti – podle ČSN EN 1991-2 kde jsou specifikovány častá nákladní vozidla jsou nápravové
tlaky dány hodnotami mezi 80-190 kN…tj. tedy v max. hodnotě 95 kN na jedno kolo. Na toto
zatížení nebyly jistě dříve vybudované konstrukce kanalizace a komunikace připraveny. Stávající
zpevněná plocha s asfaltovým pláštěm patrně nebude mít dostatečnou únosnost pro pojezd těžkých
nákladních automobilů a vlivem těchto zatížení a parkovaní bude deformována a následně bude
poškozována klimatickými účinky v místě poškození asfaltu (vlhkost, mráz…)
Závěry a doporučení z hodnocení stavby
Podle prohlídky kanalizační šachty a kamerového průzkumu zájmové části ležaté kanalizace je tedy
patrné, že v místě pod asfaltovou komunikací která je v posledních letech pojížděná těžkými
nákladními auty parkujícími v těsném sousedství kanalizačního vedení je kanalizace poškozená.
Poškozeny jsou jak obě kanalizační šachtice tak i trubní vedení. Podle zjištění, že trubky kanalizace
jsou porušeny ve vrcholu trhlinami, nelze očekávat jejich spolehlivou funkci a je reálně možné, že
se zejména při lokálním přitížení od kolových tlaků nebo ale i bez jejich účinku zhroutí a
komunikace se pak následně propadne. Proto je jednoznačně doporučeno tuto část kanalizace
opravit. Bude potřeba vyzdít šachtice nové a trubní vedení (min. to poškozené) je nutno nahradit
novými betonovými troubami. Lépe bude však realizovat kanalizaci mezi poškozenými šachticemi
celou jako novou (např. již z plastových trub)…
Pokud nadále po této komunikaci mají pojíždět a parkovat těžké nákladní automobily je také
potřeba ověřit skladbu podloží vozovky a zhodnotit její únosnost pro toto zatížení. Předběžně se lze
však domnívat (s ohledem na zadní část na návsi v obci), že podložní vrstvy pod komunikací nebyly
na toto velké zatížení od kamionů připraveny…
Jako dočasné (provizorní) opatření lze také doporučit zákaz pojezdu tohoto místa nákladními
automobily, čímž se prodlouží životnost stávající kanalizace, nicméně je možné že k jejímu kolapsu
může dojít vlivem stávajících poškození také bez účinků nákladní dopravy, jen při působení
zemních talků a vody na poškozené konstrukce…
Rozhodnutí o okamžitých opatřeních
Vlastníkovi komunikace a kanalizace je doporučeno provést na konstrukci neodkladně výše
doporučené popsané stavební opravy.
Neprovedením těchto výše navržených stavebních oprav může v časovém horizontu docházet k
dalším a větším destrukcím a poruchám na kanalizaci a jejích šachticích a časem pak dojde také k
propadnutí komunikace nad poškozenými částmi kanalizace.
Je třeba poznamenat, že podle normy na hodnocení existujících konstrukcí - ČSN ISO 13822 je na
projektantovi pouze doporučovat řešení vedoucí k sanaci stavby a její bezpečnosti.
Rozhodnutí o provedení sanačních prací a jejich rozsahu je na vlastníkovi objektu. Ten má ze
zákona za současný stav stavby plnou odpovědnost vůči dotčenému okolí a veřejnosti.
Z předložené statické zprávy a kamerové zkoušky je patrné, že kanalizace je velice poškozená.
Zastupitelstvo obce Dunajovice se dohodlo, že s majiteli kamionů bude sepsán protokol o
současném stavu místní komunikace, kde bude uvedeno, že mohou parkovat pouze na vlastní
nebezpečí do 31.8.2020 a jen prázdní.
Návrh usnesení č. 8/6/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje sepsání protokolu a předání majitelům kamionů, kde bude uvedeno,
že mohou parkovat pouze na vlastní nebezpečí do 31.8.2020 a jen prázdní.
HLASOVÁNO
5 x PRO
1x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 8/6/2020 bylo schváleno.

11) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Společnosti Anděl na drátě a Senzoor Czech s.r.o. nabízí seniorům možnost zakoupení
hodinek/náramku, které by sloužilo ke včasnému přivolání pomoci.
Anděl na drátě – chytré hodinky – asistenční a tísňová péče. Nonstop 24/7 pomoc v krizových
situacích. Více info na www.andelnadrate.cz
Senzoor Czech s.r.o. – Senzoor push – čidlo ke včasnému přivolání pomoci. Více info na
www.senzoor.cz.
Na akci Oprava kapliček křížové cesty starostka obce poptá p. L. K. jako stavební dozor.
Stavy účtů obce
Sparkasse
ČMZRB
ČNB
Pokladna
Celkem

333 587,54 Kč ke dni 25.6. 2020
7 354,98 Kč ke dni 31.5. 2020
2 992 370,15 Kč ke dni 25.6. 2020
35 582 Kč ke dni 25.6. 2020
3 368 894,67 Kč

12) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno v 20:40 hod.
Zapsal :

Soňa Srbová

___________________________

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Michal Stolička

___________________________

Ing. Petr Pumpr

___________________________

Ing. Lucie Vítová

___________________________

Starostka obce

V Dunajovicích dne: 1.7.2020
Elektronicky zveřejněno dne :

1.7.2020

