Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 3.9.2020 od
19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 8/2020
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
Ing. Lucie Vítová
Ing. Michal Stolička
Soňa Srbová
PhDr. Petr Kolář
Petr Holický
Roman Melmer
Omluveni:
Ing. Petr Pumpr
Hosté :
1)Zahájení zasedání
Zasedání zahájeno v 19:00 hod. starostkou obce Ing. Lucií Vítovou (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatovala, že zasedaní bylo řádně svoláno dne 27. srpna 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 27. srpna 2020 od 10:06 hod. do
ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a
to od 27. srpna 2020 od 10:03 hod do 4. září 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) Rezignace člena zastupitelstva obce
Zastupitel Ing. Luboš Zábranský, PhD. podal 17.8.2020 rezignaci na mandát zastupitele
k 31.8.2020.
3) Složení slibu nového člena zastupitelstva obce
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala nově přítomného člena zastupitelstva
p. Romana Melmera ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornila člena
zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu
(§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v
platném zněni).
Předsedající Ing. Lucie Vítová přečetla slib zastupitele v tomto znění:
"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce Dunajovice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky." a jmenovitě vyzvala přítomného člena zastupitelstva ke složení slibu pronesením
slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 1)
Zastupitel p. Roman Melmer složil slib před zastupitelstvem obce pronesením slova „slibuji“. Po
složení slibu zastupitel potvrdil svým podpisem do „Přílohy č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce
Dunajovice – složení slibu“.
Člen zastupitelstva neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou.

Po složení slibu byl zastupitel seznámen s Jednacím řádem zastupitelstva obce Dunajovice,
schváleným zastupitelstvem obce Dunajovice dne 11.11.2010.
4) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhla zapisovatelem:
Soňu Srbovou
Předsedající navrhla ověřovateli zápisu:
Petra Holického a PhDr. Petra Koláře
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/8/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Soňu Srbovou, ověřovateli zápisu Petra
Holického a PhDr. Petra Koláře.
HLASOVÁNO
6x PRO 0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0x PROTI
Usnesení č. 1/8/2020 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
5) Zvolení člena kontrolního výboru
6) Zimní údržba místních komunikací
7) Cenová nabídka svislého dopravního značení
8) Projektová dokumentace vodovod a kanalizace
9) Rozpočtové opatření č.7/2020
10) SOS náramek
11) Den pro dobrý skutek
12) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
13) Závěr
Návrh usnesení č.2/8/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/8/2020 bylo schváleno.

0 x PROTI

5) Zvolení člena kontrolního výboru
Z důvodu rezignace p. Ing. Luboše Zábranského, Ph.D. na svůj mandát v zastupitelstvu obce a kdy
byl zároveň členem kontrolního výboru, je nutné zvolit nového člena kontrolního výboru. Starostka
obce navrhuje p. Romana Melmera. Předseda kontrolního výboru je Petr Holický a druhý člen
PhDr. Petr Kolář.
Návrh usnesení č. 3/8/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje p. Romana Melmera členem kontrolního výboru.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 3/8/2020 bylo schváleno.
6) Zimní údržba místních komunikací
Na nadcházející zimu je třeba zajistit zimní údržbu místních komunikací. Na rok 2019/2020 byly
objednány na prohrnování místních komunikací Technické služby Třeboň. Ani v letošním roce
nemá nikdo jiný z obce ani okolních vsí zájem o prohrnování, zašle se žádost o prohrnování opět na
Technické služby Třeboň.
Návrh usnesení č. 4/8/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje zajištění prohrnování místních komunikací společností
Technické služby Třeboň na zimu 2020/2021.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 4/8/2020 bylo schváleno.

7) Cenová nabídka svislého dopravního značení
Na minulém zastupitelstvu jsme řešili dopravní značení – Zóna zákazu stání nad 8t. P. Ing. Bc.P. K.
předložil projekt na tuto úpravu na Odbor dopravy MěÚ Třeboň. Dne 11.8.2020 přišla Veřejná
vyhláška - Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnicích III.třídy, místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací. Osazení dopravních značek IZ 8a
„Zóna s dopravním omezením – zákaz státní vozidel nad 8t“, dopravních značek IZ 8b „Konec zóny
s dopravním omezením“ a dopravní značky IP 10a „Slepá pozemní komunikace“ v obci a k.ú.
Dunajovice. Veřejná vyhláška je vyvěšena na úřední desce MěÚ Třeboň a OU Dunajovice po dobu
15 dnů.
Starostka obce poptala společnosti PasProRea, Janev a Signistav o cenovou nabídku na pořízení
svislého dopravního značení.Celková cena svislého dopravního značení od společnosti PasProRea –
41 288 Kč bez DPH, Janev – 42 425 Kč bez DPH, Signistav s.r.o. – 33 890 Kč bez DPH
Návrh usnesení č. 5/8/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje pořízení svislého dopravního značení od společnosti
Signistav s.r.o. za cenu 33 890 Kč bez DPH.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 5/8/2020 bylo schváleno.
8) Projektová dokumentace vodovod a kanalizace
V obci Dunajovice je ještě na některých místech stará betonová kanalizace, která bude potřeba
postupně vyměnit za novou. Nejprve musí být ale zpracovaná kompletní projektová dokumentace,
poté by se mohlo zažádat o dotaci na obnovu kanalizačního řadu. Ing. M. M. by zpracoval
kompletní projektovou dokumentaci na obnovu kanalizačního řadu a rozpočet. Celý projekt by se
rozdělil na 2-3 etapy. Dále bylo domluveno s p. Ing. M. M., že budeme hlídat vyhlášení dotace na
obnovu kanalizačního řadu – Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí.
Zastupitelstvo obce Dunajovice si vyžádalo nejprve kamerové zkoušky celé staré části
kanalizačního potrubí, abychom věděli, které části by se začaly opravovat nejdříve.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené informace.
HLASOVÁNO
6x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
9) Rozpočtové opatření č.7/2020
Starostka obce a účetní překládají rozpočtové opatření č.7/2020, je přílohou. Rozpočtové opatření
předloženo, přečteno.
- Zvýšení příjmů
13 000 Kč
- Zvýšení výdajů
75 483 Kč
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.7/2020 (viz příloha)
HLASOVÁNO
6x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
10) SOS náramek
V červnu 2020 přišla nabídka od společností Anděl na drátě a Senzoor czech – pomoc seniorům.
Město Třeboň nabízí tuto službu seniorům dlouhodobě, starostka obce volala ohledně informací na
Městskou policii. Město Třeboň náramky seniorům pořídí, platí jim měsíční paušál. Při problému
senioři zmáčknou SOS tlačítko a kontaktuje je zpět Městská policie. To by u nás nešlo, městská
policie by k nám nepřijela. Proto vychází jako nejlepší řešení níže uvedená společnost, která nabízí i
tuto asistenční službu, se seniorem by se v případě zmáčknutí tlačítka spojila a vyřešila nastalou
situaci. Společnosti Anděl na drátě 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, která zahrnuje: Automatickou detekci pádu a
krizových stavů, SOS tlačítko přivolání pomoci, automatické přijetí hovoru po aktivaci alarmu,
GPS lokalizaci klienta po stisknutí alarmu, koordinaci asistence ve spolupráci s rodinou, složkami
IZS, příjem hovorů od rodiny a přátel, nepřetržitá kontrola funkčnosti správného používání zařízení

a stavu nabití, nastavení služeb dle individuálních potřeb a zdravotního stavu klienta, spolupráce
s pečovatelskou službou seniora, připomínání užívání léků, pravidelné kontaktování.
Cena za zařízení – 2 580,-, měsíční paušál asistenční a tísňové péče 380,- Kč, náklady by platila
obec.
Kritéria pro pořízení náramku občanům – trvalý pobyt v obci Dunajovice, bydlí sám bez
příbuzných, zdravotní stav, schopnost ovládat náramek. SOS náramek bude majetkem obce
Dunajovice, občan ho bude mít jako zápůjčku. Případné žádosti o pořízení SOS náramku vždy
posoudí zastupitelstvo obce Dunajovice. V obci Dunajovice je nyní jediný občan, který splňuje
kritéria – p. T. N.
Návrh usnesení č. 6/8/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje pořízení SOS hodinek p.T. N.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 6/8/2020 bylo schváleno.
11) Den pro dobrý skutek
Společnost T-Mobile pořádá opět akci s názvem Den pro dobrý skutek. Jedná se o akci pro obce a
města, kdy si zastupitelstvo vybere, co by chtělo v obci opravit, natřít, zasadit atd. V loňském roce
přijelo 6 zaměstnanců a byli pověřeni sázením stromů v lomu.
Letos by zaměstnanci mohli natřít plot na dětském hřišti, příp. projít Dunajovickou horu s pytlemi
na odpadky.
Návrh usnesení č. 7/8/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje akci Den pro dobrý skutek – zaměstnanci společnosti
T-mobile přijedou a natřou plot na dětském hřišti.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 7/8/2020 bylo schváleno.
12) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Dne 18.8.2020 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2020 – nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
Volby do Zastupitelstev krajů proběhnou 2. a 3.října 2020.
Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů proběhne v sobotu 17.10.2020 v čase 9,45 – 11,45
hod před hospodou. Leták s vyjmenovanými druhy odpadu je vyvěšen na internetových stránkách
obce, na kamenné úřední desce u obecního úřadu a obou nástěnkách ve vsi.
Ve dnech 12.10.2020 od 8 - 15 hod a 14.10.2020 od 8 – 17,30 hod je uspořádána sbírka použitého
textilu a potřeb do domácnosti. Občané odevzdají oblečení do kanceláře OU Dunajovice.
Seznam věcí – veškeré letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
látky, vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří, kabelky, batohy, drobné předměty
z domácností, hračky – nepoškozené a kompletní, dětské potřeby - lahvičky, dudlíky, domácí
potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – zabalené v krabici, obuv nepoškozená a v párech.
Výměna vodoměrů – v listopadu 2020 je potřeba vyměnit 3 vodoměry. Výměnu zajistí R.M.
V sobotu 28.11.2020 v 18 hod – den před adventní nedělí by proběhlo tradiční rozsvícení vánočního
stromečku. V 17 hod zazpívá v Kapli Zvěstování Panny Marie pěvecký sbor Pěslav – Ozvěna.
Na sobotu 12.12.2020 od 18hod je naplánovaná Mše Svatá v Kapli Zvěstování Panny Marie.
V neděli 13.12.2020 v 16 hod zazpívá v místním hostinci Folklorní soubor Javor Lomnice nad
Lužnicí.

Dětský den a Vítání léta se bude konat 19.6.2021. Večer na Vítání léta je objednána kapela Happy
Band z Tábora.
Stavy účtů obce
Sparkasse
ČMZRB
ČNB
Pokladna
Celkem

379 723,49 Kč ke dni 3.9. 2020
21 241,76 Kč ke dni 31.7. 2020
3 301 749,90 Kč ke dni 3.9. 2020
33 160 Kč ke dni 3.9. 2020
3 735 875,10 Kč

13) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno v 20:30 hod.
Zapsal :

Soňa Srbová

___________________________

Ověřovatelé zápisu:

Petr Holický

__________________________

PhDr. Petr Kolář

___________________________

Ing. Lucie Vítová

___________________________

Starostka obce

V Dunajovicích dne: 10.9.2020
Elektronicky zveřejněno dne :

10.9.2020

