Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 23.7.2020 od
19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 7/2020
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
Ing. Lucie Vítová
Ing. Michal Stolička
Soňa Srbová
Ing. Petr Pumpr
Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.
Omluveni:
PhDr. Petr Kolář
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 16. července 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. července 2020 od 09:52 hod.
do ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“
a to od 16. července 2020 od 09:48 hod do 24. července 2020.
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:
Ing. Michala Stoličku
Předsedající navrhla ověřovateli zápisu:
Ing. Luboše Zábranského, PhD. a Soňu Srbovou
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/7/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Ing. Michala Stoličku, ověřovateli zápisu Ing.
Luboše Zábranského, PhD. a Soňu Srbovou
HLASOVÁNO
5x PRO 0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0x PROTI
Usnesení č. 1/7/2020 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Smlouva o poskytnutí dotace
4) Smlouva o bezúplatném převodu
5) Hřiště
6) Obecní rybníky
7) OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Dunajovice

8) Rozpočtové opatření č.6/2020
9) Doplnění místní úpravy provozu
10) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
11) Závěr
Návrh usnesení č.2/7/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/7/2020 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Smlouva o poskytnutí dotace
V březnu 2020 byla podána Žádost o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačních
programů Jihočeského kraje pro rok 2020 – Neinvestiční dotace pro jednotky dobrovolných hasičů
obcí Jihočeského kraje – Pořízení věcných prostředků a ochranných prostředků Dunajovice.
Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č.171/2020/ZK-28 ze dne 25.6.2020
podle §36 písm. c) zákona č.129/2000 Sb., o krajích, v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu Zásad
Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory a Pravidel pro žadatele Dotačního
programu Jihočeského kraje neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje o poskytnutí dotace.
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 dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu „Pořízení věcných
prostředků a ochranných prostředků Dunajovice“. Celkové uznatelné výdaje projektu činí 70 000,Kč, výše dotace 49 000,- Kč. Realizace projektu bude dokončena nejpozději do 30.9.2020.
Návrh usnesení č. 3/7/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje Smlouvu o poskytnutí Neinvestiční dotace pro jednotky
sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 3/7/2020 bylo schváleno.
4) Smlouva o bezúplatném převodu
V dubnu 2020 byla podána žádost o bezúplatný převod nepotřebného majetku od HZS
Karlovarského kraje – RDST přenosná GP 300 Motorola 3 ks, RDST vozidlová GM 300 Motorola
1ks. Žádost o bezúplatném převodu nepotřebného majetku byla schválena. Smlouva předložena,
přečtena.
Návrh usnesení č. 4/7/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu 3 x Radiostanice
přenosná GP 300 Motorola, 1x Radiostanice vozidlová GM 300.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 4/7/2020 bylo schváleno.
5) Hřiště
Na Zasedání zastupitelstva č.5/2020 byl vybrán zhotovitel na zakázku Dětské hřiště Dunajovice
TEWIKO systems, s.r.o., Stráž nad Nisou. Podmínkou realizace bylo poskytnutí dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj. Po oznámení výsledků společnostem, které se zúčastnily
výběrového řízení, se pan majitel ze společnosti, která nebyla vybrána, telefonicky ozval. Byl
značně naštvaný, že jemu nebyla zakázka schválena a řekl, že zařídí, abychom už nikdy dotaci na
dětské hřiště nedostali.
Dotace ještě vyhodnocena nebyla, ale jsme uvedeni v seznamu nedoporučených žádostí. Po
konzultaci s p. J. z firmy BRM, s.ro., který vyřizoval žádost na dotaci, tak sdělil, že zatím není

rozhodnuto a že se letos prvně stalo, že loňští neúspěšní žadatelé o dotaci, byli letos schváleni
dodatečně. Není ale zaručeno, že se to stane i v příštím roce.
Prvky na dětském hřišti jsou ve špatném stavu, bylo by dobré je postupně vyměnit. Nejprve bychom
zažádali o cenovou nabídku kovové sestavy dvouvěžové, kačírku, montáže a dopravy od
společnosti Tewiko systems, s.r.o., Stráž nad Nisou a potom se rozhodli, zda kovovou sestavu
pořídit. Výroba trvá 6-8 týdnů. V příštím roce bychom s výměnou pokračovali, následovala by
pružinová houpačka motorka a kovová vahadlová houpačka dvoumístná.
Návrh usnesení č. 5/7/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje zažádání cenové nabídky na Kovovou sestavu
dvouvěžové od Tewiko systems, s.r.o., Stráž nad Nisou.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 5/7/2020 bylo schváleno.
6) Obecní rybníky
Obec Dunajovice má tyto rybníky – Malý Nový, Křoví, Nový, Ráček – v nájmu V.B., Potocký –
v nájmu Myslivecký spolek Dunajovice, Beranský – v nájmu M.K., Trávný, U Křížku, Vydymáček
– bez nájemce. Rybník Nový a Malý Nový je nyní dost plný, starostka a místostarosta si sjednají
schůzku s panem V. B. Dále se bude řešit, co s rybníkem U Křížku.
Návrh usnesení č. 6/7/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje projednání výše uvedené záležitosti ohledně rybníků
Nový a Malý Nový s p. V. B.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 6/7/2020 bylo schváleno.
7) OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Dunajovice
Starostka obce předkládá OZV č.2/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Dunajovice.
Návrh usnesení č. 7/7/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje OZV č.2/2020 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Dunajovice, tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího
vyhlášení. OZV je přílohou.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 7/7/2020 bylo schváleno.
8) Rozpočtové opatření č.6/2020
Starostka obce a účetní překládají rozpočtové opatření č.6/2020, je přílohou. Rozpočtové opatření
předloženo, přečteno.
- Zvýšení příjmů
56 804,01 Kč
- Zvýšení výdajů
64 158 Kč
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.6/2020 (viz příloha)
HLASOVÁNO
5x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
9) Doplnění místní úpravy provozu
Dne 15.7.2020 navštívil OU Dunajovice Ing. Bc. P. K. – projekty dopravního značení. Byla řešena
Zóna stání v obci – Doplnění místní úpravy provozu – parkování kamionů ve vsi. Navrhl úpravu
provozu, ta je předložena. V obci Dunajovice by byla zóna Zákaz státní nad 8t.

Dále se řešilo Zvláštní užívání pozemní komunikace – předzahrádka před hospodou – jedná se o
komunikaci a v případě předzahrádky se musí stanovit zvláštní užívání pozemní komunikace. Akce
konané před hospodou, jako je Vítání léta a Ukončení léta - toto se musí nahlásit na Policii ČR a
Odbor dopravy MěÚ Třeboň jako zvláštní užívání pozemní komunikace, DIO předloženo.
Na účelové komunikaci č.8 v pasportu komunikací bude dána značka slepá ulice.
Celý projekt by zařídit Ing. Bc. P. K. – auditor bezpečnosti pozemních komunikací.
Návrh usnesení č. 8/7/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje vypracování projektu p. Ing. Bc. P. K. – zóna Zákaz stání
nad 8t, Zvláštní užívání pozemní komunikace před hospodou a označení účelové komunikace č.8
v pasportu místních komunikací slepou ulicí.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 8/7/2020 bylo schváleno.
10) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Dne 16.7.2020 byla předána stavba – Oprava fasády na č.p.18.
Dne 21.7.2020 členové SDH Dunajovice vyčistili studánku pod kapličkou v Dunajovické hoře a
zprůchodnili stoku nad lomem, aby voda z lesa šla do Lomu. (ucpané a podmáčený les).
Marius Pedersen, a.s. oznamuje zvýšení ceny recyklačního poplatku za separovaný odpad – papír na
1 000,-/tunu od 1.8.2020.
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, JH zaslal Oznámení o opravě chyby v údajích katastru
nemovitostí. Při vedení katastru bylo zjištěno, že je v katastrální mapě digitalizované chybně
zobrazena hranice mezi parcelami st.43, 2605/3 a 2605/8. K chybnému zobrazení hranice mezi
parcelami v KMD došlo zřejmým omylem při obnově katastrálního operátu, kdy nebyly správně
převzaty dřívější výsledky zeměměřických činností do nově tvořené mapy, zejména vytyčovací
náčrt z roku 1996, kterým byla vytyčena hranice mezi parcelami 2606/3 a 2605/8.
Stavy účtů obce
Sparkasse
ČMZRB
ČNB
Pokladna
Celkem

295 736,14 Kč ke dni 23.7. 2020
60 436,76 Kč ke dni 30.6. 2020
3 127 354,37 Kč ke dni 23.7. 2020
45 687 Kč ke dni 23.7. 2020
3 529 214,27 Kč

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

Ing. Michal Stolička

___________________________

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.

___________________________

Soňa Srbová

___________________________

Ing. Lucie Vítová

___________________________

Starostka obce

V Dunajovicích dne: 30.7.2020
Elektronicky zveřejněno dne :

30.7.2020

