Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 15.10.2020 od
19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 9/2020
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
Ing. Lucie Vítová
Ing. Michal Stolička
Soňa Srbová
PhDr. Petr Kolář
Petr Holický
Ing. Petr Pumpr
Omluveni:
Roman Melmer
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 8. října 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 8. října 2020 od 13:50 hod. do
ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a
to od 8. října 2020 od 13:47 hod do 16. října 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. Petra Pumpra
Předsedající navrhla ověřovateli zápisu:
Ing. Michala Stoličku a Soňu Srbovou
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/9/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Ing. Petra Pumpra, ověřovateli zápisu Ing.
Michala Stoličku a Soňu Srbovou.
HLASOVÁNO
6x PRO 0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0x PROTI
Usnesení č. 1/9/2020 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Smlouva o poskytnutí dotace
4) Smlouva o poskytování sociální služby tísňové péče
5) Pronájem hostince
6) Závora kamenolom
7) Rozpočtová opatření č.8 a 9/2020
8) Zhotovení obecních symbolů – znaku a vlajky obce Dunajovice
9) Žádost o peněžní dar z rozpočtu obce Dunajovice – LSPP Třeboň o.p.s.

10) Komunální odpad – změny od r.2021
11) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
12) Závěr
Návrh usnesení č.2/9/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/9/2020 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Smlouva o poskytnutí dotace
Rada Jihočeského kraje rozhodla svým usnesením č.175/2020/ZK-28 ze dne 25.6.2020 podle §36
písm. c) 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 a
v souladu se směrnicí Jihočeského kraje č. SM/107/ZK – Zásady Jihočeského kraje pro poskytování
veřejné finanční podpory a Dotačním programem Jihočeského kraje Zřizování nových oplocenek, o
poskytnutí dotace ve výši 16 040 Kč.
Poskytovatel dotace – Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice,
Příjemce dotace – Obec Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň.
Návrh usnesení č. 3/9/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace – Zřizování nových
oplocenek, ve výši 16 040 Kč.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 3/9/2020 bylo schváleno.
4) Smlouva o poskytování sociální služby tísňové péče
Na minulém zasedání zastupitelstva jsme schválili pořízení SOS náramku p. T. N. od společnosti
Anděl na drátě. Společnost zaslala Smlouvu o poskytování sociální služby tísňové péče a kontaktní
dotazník, kde se vyplní základní údaje klienta. Smlouva předložena, přečtena.
Návrh usnesení č. 4/9/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje Smlouvu o poskytování sociální služby tísňové péče.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 4/9/2020 bylo schváleno.
5) Pronájem hostince
Zastupitelstvo obce Dunajovice má záměr pronajmout místní hostinec, č.p.18, paní N. N., IČO
08726159.
Podmínky:
- Pronájem na dobu určitou od 1.1.2021 do 31.12.2021,
- stejné prostory jako doposud – část budovy zahrnující celou místnost Formanky se zázemím
(výčep), sklady s chodbou za Formankou (výčepem), sociální zařízení s chodbou, vstupní zádveří a
jihozápadní 1/3 plochy sálu. Celkem výměra k pronájmu 186,17 m2, včetně stávajícího vybavení
(výčepní stolice, výčepní sklo, lednice, stoly, židle, lavice)
- výše nájemného 500,-/měsíc + energie (otop zajistí obec)
- minimální počet dnů v týdnu, kdy by byl hostinec otevřen – říjen - duben 3 dny, květen - září
minimálně 5 dní
Na měsíc říjen 2020 se nájemkyni odpouští nájem ve výši 500,-/Kč, z důvodu nařízení o zavření
hostince vládou ČR.
Návrh usnesení č. 5/9/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje vyvěšení záměru na úřední desku obce o pronájem části
budovy č.p.18, paní N.N., IČO 08726159, pronájem od 1.1. - 31.12.2021.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 5/9/2020 bylo schváleno.

6) Závora kamenolom
Do lomu je značka zákaz vjezdu, i přes to, cizí lidé jezdí až do kamenolomu. Jedním z řešení je
vyrobení a montáž závory z ocelových trubek, ale nebylo by to nejspíše efektivní.
Zastupitelé se domluvili na větší součinnosti s Policií ČR v letním měsících, kdy by Policie
kontrolovala občany, kteří tam parkují – většinou se jedná o cizí lidi. Občané obce Dunajovice si
mohou požádat na obecním úřadě Dunajovice o povolenku pro nahodilé parkování v kamenolomu.
Návrh usnesení č. 6/9/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje větší součinnost obce s Policií ČR při kontrolách
parkování v kamenolomu, zároveň si občané obce mohou požádat o povolenku pro nahodilé
parkování v kamenolomu.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 6/9/2020 bylo schváleno.
7) Rozpočtová opatření č.8 a 9/2020
Starostka obce a účetní překládají rozpočtová opatření č.8 a 9/2020, jsou přílohou. Rozpočtová
opatření předložena, přečtena.
Rozpočtové opatření č.8/2020
- Zvýšení příjmů
304 826 Kč
- Zvýšení výdajů
60 390 Kč
Rozpočtové opatření č.9/2020
- Zvýšení příjmů
0 Kč
- Zvýšení výdajů
276 770 Kč
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č.8 a 9/2020 (viz příloha)
HLASOVÁNO
6 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
8) Zhotovení obecních symbolů – znaku a vlajky obce Dunajovice
V říjnu 2020 přišla cenová nabídka na zhotovení obecního symbolu – znaku a vlajky obce
Dunajovice. Obec Dunajovice ještě nemá žádný znak ani vlajku. Heraldik a vexilolog PhDr. Z. K.
jde po kořenech a historii obce, navrhne a zpracuje heraldicky a vexilologicky způsobilý grafický
návrh znaku a vlajky obce. Zastupitelstvo obce schválí finální návrh, zhotovitel připraví potřebné
dokumenty pro podání žádosti o udělení symbolů Podvýboru pro heraldiku a vexilologii poslanecké
sněmovny ČR. Cena díla 14 000,-. Dále se musí zařídit vyšití vlajky. Starostka obce poptala
telefonicky společnost, která se vyšíváním vlajek zabývá. Nebyli ale schopni říci přesnou cenu,
když nemají přesný návrh vlajky. Ale obecně se cena pohybuje v řádech desetitisíců korun.
Návrh usnesení č. 7/9/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice odkládá vyhotovení obecních symbolů – znaky a vlajky obce
Dunajovice.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 7/9/2020 bylo schváleno.
9) Žádost o peněžní dar z rozpočtu obce Dunajovice – LSPP Třeboň o.p.s.
Dne 14.10.2020 přišla Žádost o peněžní dar z rozpočtu obce Dunajovice pro Lékařskou službu
první pomoci o.p.s. – 13 Kč na obyvatele podle počtu obyvatel ke dni 1.1.2021. K 15.10.2020 má
obec Dunajovice 221 obyvatel, výše příspěvku nyní činí 2 873,- Kč. Poté bude sepsána Darovací
smlouva.
Návrh usnesení č. 8/9/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje peněžní dar z rozpočtu obce Dunajovice Lékařské službě
první pomoci o.p.s.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 8/9/2020 bylo schváleno.

10) Komunální odpad – změny od r.2021
Od nového roku 2021 se předpokládají legislativní změny v odpadovém hospodářství. Cena svozu
KO se bude účtovat v hodinové sazbě, 1 449,-/ hod bez DPH, cena za uložení odpadu na skládce
Růžov – 1 533,- Kč bez DPH, v případě schválení novely Zákona o odpadech se navýší zákonný
poplatek o 300,-/t, tj. na 1 833,- Kč/t. Dosavadní výše skládkovacího poplatku činí 500,-/t.
Do výpočtu poplatek na daný rok se už nepočítá předpokládaný počet svezených nádob, jako
doposud, ale bude se účtovat ve výše uvedené sazbě (Marius Pedersen na jeden svoz počítá cca
2,5hod), dále uložení na skládce, což nyní vychází cca 17t/3měsíce. Dále se do ceny připočítává –
svoz separace (papír, plast, nápojové kartony), svoz a nájem kontejnerů na sklo a kov, sběrový den,
recyklační poplatek za plast 1 500,-/t bez DPH a papír 600,-/t bez DPH, nákup pytlů na separovaný
odpad a recyklační poplatek.
Recyklační poplatky se během roku několikrát mění u výkupu papíru. Lidé v obci třídí, ale stále to
není dost, skládkovné se bude do budoucna každý rok zvyšovat. Od nového roku obec Dunajovice
přechází na 14 denní svoz a přesná výše poplatku za komunální odpad se bude řešit na příštím
zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené informace.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
9) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Do knihovny na OU byla pořízena nová akumulační kamna, na hřiště nový betonový koš.
Společnost IPO ANTEE, která spravuje webové stránky obce, zaslala cenovou nabídku na redesign
obecních stránek v ceně 26 tis.bez DPH. Tuto možnost zatím obec nevyužije.
Společnost Gremi Klima s.r.o. zaslala cenovou nabídku na prováděcí projektovou dokumentaci na
vzduchotechniku do hostince ve výši 45 tis. bez DPH. Poté bude zpracován nový projekt na
elektroinstalaci.
Obec Dunajovice bude pořizovat 15 ks svíček o průměru 45 mm a 15 ks hrnečků, obojí s logem
Kaple Zvěstování Panny Marie. Upomínkové předměty se budou dávat k dárkovému koši
k významnému jubileu občanům a k narození dítěte spolu se schválenou finanční hotovostí.
Oprava kapliček křížové cesty v hoře stále probíhají.
Během měsíce proběhne oprava fasády OU (osekání, naházení, napenetrování a naštukování fasády,
odkopání základu na štítové straně, zaizolování nopovou fólií, svedení okapu do kanalizace,
zasypání štěrkem, osazením obrubníků a dosypáním kačírkem).
O Návesný rybník se budou starat členové SDH Dunajovice.
Na cestě na ČOV vylézají kameny, bude se přetahovat prosívkou.
Společnost K+K bude požádána o opravu cesty po žních na Lomickou k vojákům.
Den pro dobrý skutek – zaměstnanci společnosti T-Mobile přijeli 21.9.2020 a očistili a natřeli plot
na dětském hřišti.

Stavy účtů obce
Sparkasse
ČMZRB
ČNB
Pokladna
Celkem

177 050,69 Kč ke dni 15.10. 2020
40 145,94 Kč ke dni 30.9. 2020
3 468 867,78 Kč ke dni 15.10. 2020
31 041 Kč ke dni 15.10. 2020
3 717 105,41 Kč

10) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno v 21:30 hod.
Zapsal :

Ing. Petr Pumpr

___________________________

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Michal Stolička

__________________________

Soňa Srbová

___________________________

Ing. Lucie Vítová

___________________________

Starostka obce

V Dunajovicích dne: 22.10.2020
Elektronicky zveřejněno dne :

22.10.2020

