Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 28.5.2020 od
19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 5/2020
Místo konání: Sál místního hostince Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
Ing. Lucie Vítová
Ing. Michal Stolička
Soňa Srbová
Ing. Petr Pumpr
Petr Holický
Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.
Omluveni:
PhDr. Petr Kolář
Hosté :
M. Z.
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 21. května 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 21. května 2020 od 10:15 hod. do
ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a
to od 21. května 2020 od 10:10 hod do 28. května 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. Luboše Zábranského, Ph.D.
Předsedající navrhla ověřovateli zápisu:
Soňu Srbovou a Petra Holického
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/5/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Ing. Luboše Zábranského, Ph.D., ověřovateli
zápisu Soňu Srbovou a Petra Holického.
HLASOVÁNO
6 x PRO 0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0x PROTI
Usnesení č. 1/5/2020 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Kapličky křížové cesty – výběr zhotovitele
4) Smlouva o dílo – Kapličky křížové cesty
5) Dětské hřiště – výběr zhotovitele
6) Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
7) Ministerstvo kultury – Rozhodnutí č.j. MK 19076/2020 OULK
8) Krajský úřad Jihočeského kraje - Rozhodnutí

9) Rozpočtové opatření č.4/2020
10) Projektová dokumentace - Prodloužení vodovodu a kanalizace
11) Napojení vodovodní a kanalizační přípojky – Kovárna
12) Krátkodobé uskladnění nábytku
13) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
14) Závěr
Návrh usnesení č.2/5/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/5/2020 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Kapličky křížové cesty – výběr zhotovitele
Dne 28.5.2020 se v 17 hod. sešla výběrová komise pro hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem Oprava kapliček křížové cesty v tomto složení – Ing. Lucie Vítová, Ing. Michal Stolička,
Ing. Petr Pumpr.
Dne 4. 5. 2020 byla na kamenné a
elektronické úřední desce Obce Dunajovice
www.obecdunajovice.cz/urednideska zveřejněna výzva k podání nabídek na veřejnou stavební
zakázku „Oprava kapliček křížové cesty Dunajovice“, zároveň byl zveřejněn položkový rozpočet a
fotodokumentace kaplí.
Čtyřem možným uchazečům o zakázku: ODAST, s.r.o., Třeboň, MAX – Professional s.r.o.
Dunajovice, J.K.STAVEBNÍ s.r.o. Třeboň a Tangenta spol. s r.o. České Budějovice byla Výzva
k podání nabídky zaslána e-mailem s odkazem na webové stránky Obce Dunajovice.
Výzva k podání nabídek včetně projektové dokumentace a všech příloh na „Oprava kapliček
křížové cesty Dunajovice“ byla vyvěšena po celou dobu pro podání nabídek, nebyla z elektronické
úřední desky OÚ Dunajovice svěšena.
Ve výzvě bylo požadováno předložit nabídky na stavbu „Oprava kapliček křížové cesty
Dunajovice“ do 28. 5. 2020 do 12:00 hod. Do termínu byly podány nabídky od:
č.1 Stavitelství Skalice s.r.o., 373 73 Štěpánovice (27.5.2020 v 13:30 hod)
č.2 ODAST spol. s r.o., U Školky 207, 379 01 Třeboň (27.5.2020 v 15:50hod)
Výběrová komise předkládá Zastupitelstvu obce Posudek ke zhodnocení nabídek. Obě společnosti
dodaly veškeré požadované dokumenty.
Zadavatel hodnotil doručené nabídky způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci
podle kritéria ekonomická výhodnost nabídky. Nejvýhodnější nabídku podle tohoto kritéria dodala
tato uvedená společnost: ODAST spol. s r.o., U Školky 207, 379 01 Třeboň, cena bez DPH
386 444,97,- Kč.
Návrh usnesení č. 3/5/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava
kapliček křížové cesty“ – opravu provede společnost ODAST spol. s r.o. za cenu 386 444,97 Kč bez
DPH, dílo bude zhotoveno do 31.10.2020.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 3/5/2020 bylo schváleno.
4) Smlouva o dílo – Kapličky křížové cesty
Na základě schválení společnosti ODAST spol. s r.o. na zakázku „Oprava kapliček křížové cesty
Dunajovice“, a schválení dotace na tuto akci Jihočeským krajem, Program obnovy venkova, se musí
podepsat Smlouva o dílo. Celková cena díla je 386 444,97 bez DPH a dílo bude zhotoveno do
31.10.2020. Smlouva o dílo předložena, přečtena.
Návrh usnesení č. 4/5/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje Smlouvu o dílo se společností ODAST spol. s r.o.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 4/5/2020 bylo schváleno.

5) Dětské hřiště – výběr zhotovitele
Dne 28.5.2020 se v 17,30 hod. sešla výběrová komise pro hodnocení veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem Dětské hřiště Dunajovice v tomto složení – Ing. Lucie Vítová, Ing. Michal
Stolička, Ing. Petr Pumpr.
Dne 4. 5. 2020 byla na kamenné a elektronické úřední desce Obce Dunajovice
www.obecdunajovice.cz/urednideska zveřejněna výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku
„Dětské hřiště Dunajovice“, byl zveřejněn položkový rozpočet a fotodokumentace hřiště a zároveň
byla v souladu se směrnicí Obce Dunajovice zaslána emailem výzva k podání nabídky třem
možným společnostem z oboru s odkazem na webové stránky Obce Dunajovice. Obeslání
společností vyřídil p. M. J. ze společnosti BRM s.r.o. Jednalo se o tyto společnosti – František
Smitka, Přívětice, DEVEKOV s.r.o. Oslavany, TR ANTOŠ, Turnov. Výzva k podání nabídek
včetně projektové dokumentace a všech příloh na „Dětské hřiště Dunajovice“, byla na elektronické
úřední desce vyvěšena po celou dobu pro podání nabídek, nebyla z elektronické úřední desky OÚ
Dunajovice svěšena.
Ve výzvě bylo požadováno předložit nabídky na stavbu „Dětské hřiště Dunajovice“ do 28. 5. 2020
do 12:00 hod. Do termínu byly podány nabídky od:
č.1 TEWIKO systems, s.r.o., Stráž nad Nisou (21.5.2020 v 9:02 hod)
č.2 Dětská hřiště František Smitka, Přívětice 101, 338 28 Radnice (28.5.2020 v 11:08hod)
Výběrová komise předkládá Zastupitelstvu obce Posudek ke zhodnocení nabídek. Obě společnosti
dodaly veškeré požadované dokumenty.
Zadavatel hodnotil doručené nabídky způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci
podle kritéria ekonomická výhodnost nabídky. Nejvýhodnější nabídku podle tohoto kritéria dodala
tato uvedená společnost: TEWIKO systems, s.r.o., Stráž nad Nisou, cena bez DPH 337 458,- Kč.
V podmínkách výzvy bylo uvedeno, že stavba se uskuteční pouze v případě schválení dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj. Zatím není rozhodnuto o přidělení dotace, mělo by být rozhodnuto
koncem června 2020. Jestliže dotaci Obci Dunajovice schválí, předloží se Zastupitelstvu obce
Smlouva o dílo se společností TEWIKO systems, s.r.o., Stráž nad Nisou.
Návrh usnesení č. 5/5/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje společnost TEWIKO systems, s.r.o., Stráž nad Nisou na
stavbu „Dětské hřiště Dunajovice“, stavba se bude realizovat pouze v případě schválení dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 5/5/2020 bylo schváleno.
6) Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
V loňském roce jsme podpořili provoz Linky bezpečí, z.s. ve výši 2 000,- Kč. Linka bezpečí, z.s.
pomáhá dětem a mladým lidem v krizových situacích anonymně, zdarma a nonstop. Linku
podporují i obce a města z našeho okolí. Dne 5.5.2020 přišla Žádost o pokračování podpory Linky
bezpečí, z.s., kde nás žádají o finanční podporu ve výši 2 000,- Kč.
Návrh usnesení č. 6/5/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje finanční příspěvek ve výši 2 000,- Kč Lince bezpečí, z.s.,
bude sepsána darovací smlouva.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 6/5/2020 bylo schváleno.
7) Ministerstvo kultury – Rozhodnutí č.j. MK 19076/2020 OULK
V listopadu 2019 jsme podávali žádost o dotaci na pořízení 1x PC, 1x monitor, 1x tiskárna,
Ministerstvo kultury – Název programu - Veřejné informační služby knihoven, podprogram VISK 3
- Informační centra veřejných knihoven – ICEKNI, Název projektu Automatizace Obecní knihovny
v Dunajovicích. Celkové náklady na projekt – 19 036,- Kč, požadovaná výše dotace – 13 000,- Kč.

V květnu 2020 přišlo od Ministerstva kultury Rozhodnutí č.j. MK 19076/2020 OULK o poskytnutí
dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2020 ve výši 13 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí předložené informace.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
8) Krajský úřad Jihočeského kraje - Rozhodnutí
V únoru 2020 jsme podávali žádost O poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích –
Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1.10.2017 do 31.12.2018, Program –
Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích v období od 1.10.2017 do 31.12.2018, předmět
finančního příspěvku – Škoda vzniklá z nahodilých těžeb v období od 1.10.2017 do 31.12.2018.
Požadovaná výše dotace – 49 125,- Kč.
V květnu 2020 přišlo Rozhodnutí z Krajského úřadu Jihočeského kraje o celkové výši přiznaného
finančního příspěvku ve výši 49 125,- Kč.
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí předložené informace.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
9) Rozpočtové opatření č.4/2020
Starostka obce a účetní překládají rozpočtové opatření č.4/2020, je přílohou. Rozpočtové opatření
předloženo, přečteno.
- Zvýšení příjmů 75 125 Kč
- Zvýšení výdajů 22 269 Kč
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.4/2020 (viz příloha)
HLASOVÁNO
6x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
10) Projektová dokumentace - Prodloužení vodovodu a kanalizace
Dne 12.12.2019 na 10. zasedání zastupitelstva obce v r.2019 zastupitelé schválili zadání zpracování
projektové dokumentace na prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu panem Ing. M. M.,
Aquaprojekt. Napojili by se 3 parc.č. 2342/1, 2343/2, 2343/1. Náklady na zřízení projektové
dokumentace a prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu by nesla obec, napojení parcel na řad
by si hradili majitelé pozemků.
Dne 20.5.2020 předložil p. Ing. M. M. zpracovanou projektovou dokumentaci Prodloužení
vodovodu a kanalizace pro obec Dunajovice. P. M. M. nyní obešle příslušné orgány k vydání
společného stavebního povolení a územního rozhodnutí (SÚS, Odbor dopravy, Odbor územního
plánování, Odbor životního prostředí, HZS, CHKO) a zpracuje položkový rozpočet stavby. Po
vydání společného stavebního povolení a územního rozhodnutí by se mohlo začít se stavbou.
Jelikož se ale bude jednat o vyšší částku, využila by se nejspíš možnost financování formou dotace,
v závislosti na vyhlášení dotačního programu.
Zastupitelstvo obce Dunajovice bere na vědomí předložené informace.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
11) Napojení vodovodní a kanalizační přípojky – Kovárna
Dne 27.5.2020 navštívil OU Dunajovice p. T. z K+K Břilice se žádostí o napojení vodovodní a
kanalizační přípojky do kovárny. Společnost K+K Břilice má pronajatou kovárnu od OU
Dunajovice, má 3 zaměstnance. Proběhly by menší stavební úpravy – zděná příčka, kam by se dal
záchod a umyvadlo.
Náklady na napojení vodovodu a kanalizace by hradila Obec Dunajovice, stavební úpravy vč.
záchodu a umyvadla by hradil K+K Břilice.
Po realizaci by se sepsala Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací a dodávkách pitné vody.

Návrh usnesení č. 7/5/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje napojení vodovodní a kanalizační přípojky v kovárně,
parc.č.st.22.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 7/5/2020 bylo schváleno.
12) Krátkodobé uskladnění nábytku
Pan J. K. v prosinci poslal žádost o krátkodobé uskladnění nábytku v momentálně nevyužívaných
nebytových prostorech ve vlastnictví Obce v budově čp. 41 za 1 500,-/ měsíc. Potřeboval by
nábytek uskladnit ještě na měsíc červen 2020.
Návrh usnesení č. 8/5/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje krátkodobé uskladnění nábytku v čp. 41 za 1 500,-/měsíc
p. J. K.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 8/5/2020 bylo schváleno.
13) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Pan M. Z. se byl zeptat, kdy se bude realizovat vodovodní přípojka, o kterou si žádal v dubnu 2019.
Projekt je zatím stále na SÚS, čekáme na souhlasné stanovisko, také od Stavebního úřadu a Odboru
dopravy MěÚ Třeboň.
Projekt kuchyně - dne 22.5.2020 předložil p.P. návrh projektu na úpravu kuchyně v hospodě,
předloženo ZO. Během 14 dnů zašle zpracovaný projekt.
F.U. navštívil 19.5.2020 OU Dunajovice s Žádostí o souhlasné stanovisko s projektem školící a
prezentační kuchyně, a sezonního bistra. Předložil projekt s názvem „Stavební úpravy stávajícího
objektu – Dunajovice 27“.
Stavy účtů obce
Sparkasse
ČMZRB
ČNB
Pokladna
Celkem

590 130,74 Kč ke dni 28.5. 2020
14 077,79 Kč ke dni 30.4. 2020
2 631 059,29 Kč ke dni 28.5. 2020
42 185 Kč ke dni 28.5. 2020
3 277 452,82 Kč

14) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno v 20:15 hod.
Zapsal :

Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.

___________________________

Ověřovatelé zápisu:

Soňa Srbová

___________________________

Petr Holický

___________________________

Ing. Lucie Vítová

___________________________

Starostka obce

V Dunajovicích dne: 4.6.2020
Elektronicky zveřejněno dne :

4.6.2020

