Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 10.12.2020 od
19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 11/2020
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
Ing. Lucie Vítová
Ing. Michal Stolička
Soňa Srbová
Petr Holický
Ing. Petr Pumpr
Omluveni:
PhDr. Petr Kolář
Roman Melmer
Hosté :
F. U.
V. P.
1)Zahájení zasedání
Zasedání zahájeno v 19:05 hod. starostkou obce Ing. Lucií Vítovou (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatovala, že zasedaní bylo řádně svoláno dne 3. prosince 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 3. prosince 2020 od 10:00 hod. do
ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a
to od 3. prosince 2020 od 10:05 hod do 11. prosince 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:
Soňu Srbovou a Ing. Petra Pumpra
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/11/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Ing. Michala Stoličku, ověřovateli zápisu
Soňu Srbovou a Ing. Petra Pumpra.
HLASOVÁNO
5x PRO 0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0x PROTI
Usnesení č. 1/11/2020 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Návrh dodatku č.7 smlouvy na sběr a svoz a odstranění odpadu
4) Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2021
5) Schválení střednědobého rozpočtového výhledu pro rok 2023
6) Schválení rozpočtu na rok 2021
7) Inventury za rok 2020, inventurní komise

8) Dotace z POV Jihočeského kraje na rok 2021
9) Dotační program Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
10) Cena palivového dříví
11) Záměr pronajmout nebytový prostor
12) D.A.S. právní ochrana obec
13) Rozpočtové opatření č.11/2020
14) Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo
15) Zpracování a ochrana osobních údajů
16) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
17) Závěr
Návrh usnesení č.2/11/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/11/2020 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Návrh dodatku č.7 smlouvy na sběr a svoz a odstranění odpadu
Společnost Marius Pedersen, předložila Obci Dunajovice Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č.
62137/12 na sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu platné od 1.4.2012 a uzavřené mezi Obcí
Dunajovice a společností Marius Pedersen a.s., IČ 42194920. Uvedené ceny jsou bez DPH.
- Jednotková hodinová sazba za dopravu
1 449,- Kč/hod
- Cena odstranění KO
1 533,- Kč/t
- svoz separovaného odpadu (papír, plast)
1 324,- Kč/ svoz pytlů
- svoz separovaného odpadu – sklo
1 324,- Kč/svoz
- svoz separovaného odpadu – kovy
334,- Kč/svoz
- pronájem kontejneru 1.100 litrů – sklo, kovy
2 305,- Kč/rok/1ks
- recyklační poplatek – plast
1 500,- Kč/t
- recyklační poplatek – papír
600,- Kč/t
Svozové režimy: KO 1x za 14 dní, Papír a plast 1x za měsíc, Kov a sklo 1x za 2 měsíce.
V souvislosti s přechodem na 14 denní svoz přišly 2 dotazy od občanů. Celá situace se řešila se
svozovou firmou, kterou byl 14 denní svoz doporučen, starostka obce volala i do několika obcí, kde
jí potvrdili, že se snížil KO o 30-50% (Libín 150t – 100t, Hranice 64t – 38t), dále bylo
konzultováno s Ministerstvem vnitra, odbor dozoru. Od svozové firmy Marius Pedersen přišel již
svozový plán na rok 2021, ten bude v nejbližších dnech občanům doručen do schránek. Ve
svozovém plánu budou uvedeny jednotlivé dny svozů – KO, plasty, papír, sklo a kov.
Návrh usnesení č.3/11/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 62137/12 na sběr, svoz a
odstranění komunálního odpadu platné od 1.4.2012 a uzavřené mezi Obcí Dunajovice a společností
Marius Pedersen a.s., IČ 42194920. Viz příloha
HLASOVÁNO
5 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 3/11/2020 bylo schváleno.
4) Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2021
Zastupitelstvu obce je předložena kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2021. Kalkulace
vychází ze skutečných nákladů na provoz Vodovodu Dunajovice a Kanalizace a ČOV Dunajovice
za rok 2020, předpokládaných nákladů na provoz v roce 2021. V roce 2020 došlo k navýšení
odběratelů pitné vody, navýšení přípojek se stálou platbou. V květnu 2020 došlo ke snížení sazby
DPH z 15% na 10%, nová sazba DPH je v kalkulaci promítnuta.
Cena pohyblivé složky vodného v roce 2020
Kalkulace ceny pohyblivé složky na rok 2021

29,47 Kč /m3
29,54 Kč /m3

33,89 Kč/m3 vč. DPH
32,49 Kč/m3 vč. DPH

Cena pevné složky vodného v roce 2020
Kalkulace pevné složky vodného pro rok 2021

24,00 Kč /měsíc
24,00 Kč /měsíc

27,60Kč/měsíc vč. DPH
26,40Kč/měsíc vč. DPH

Cena Stočné v roce 2020
Kalkulace Stočné pro rok 2021

45,62 Kč /m3
45,65 Kč /m3

52,47 Kč /m3 vč. DPH
50,21 Kč /m3 vč. DPH

Návrh usnesení č. 4/11/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhláškou č. 4/2020 cenu vodného a stočného pro
rok 2021 ve výši:
- cena pohyblivé složky vodného na rok 2020 ve výši 29,54 Kč /m3 bez DPH, 32,49 Kč / m3
vč. DPH
- cenu pevné složky vodného pro rok 2021 podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru ve výši
288,- Kč / rok bez DPH, 316,80 Kč / rok vč. DPH, to je cena pevné složky vodného ve výši
24,00 Kč /měsíc bez DPH, 26,40 Kč /měsíc vč. DPH
- cena pohyblivé složky stočného pro rok 2021 45,65 Kč /m3 bez DPH, 50,21 Kč /m3 vč.DPH
Ceny platné od 1.1.2021.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č.4/11/2020 bylo schváleno.

0 x PROTI

5) Schválení střednědobého rozpočtového výhledu pro rok 2023
Dne 13.11.2020 byl na pevné i elektronické úřední desce vyvěšen návrh Střednědobého výhledu
rozpočtu na rok 2023. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 je předložen zastupitelstvu obce ke
schválení.
Návrh usnesení č. 5/11/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 s příjmy ve výši 4 500 000
Kč a výdaji 4 000 000 Kč + financování úvěrů 80 676 Kč a přebytkem 419 324 Kč.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 5/11/2020 bylo schváleno.

0 x PROTI

6) Schválení rozpočtu na rok 2021
Dne 13.11.2020 byl na pevné i elektronické úřední desce vyvěšen návrh Rozpočtu na rok 2021.
Návrh rozpočtu je předkládán ke schválení jako přebytkový, kde
- příjmy ve výši
4 497 479,98 Kč
- výdaje ve výši
4 119 956,00 Kč
- financování (úvěry) ve výši
328.104,00 Kč
- přebytek rozpočtu ve výši
49 419,98 Kč
Viz příloha
Návrh usnesení č.6/11/2020
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2021 v nezměněné podobě od vyvěšeného návrhu.
Přebytkový rozpočet na rok 2020 v paragrafech s
- příjmy ve výši
4 497 479,98 Kč
- výdaje ve výši
4 119 956,00 Kč
- financování (úvěry) ve výši
328.104,00 Kč
- přebytek rozpočtu ve výši
49 419,98 Kč
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 6/11/2020 bylo schváleno.

0 x PROTI

7) Inventury za rok 2020, inventurní komise
Starostka obce nařizuje inventarizaci majetku a závazků Obce Dunajovice ke dni 31.12.2020.
Jmenování inventarizační komise:
Ing. Petr Pumpr.– předseda

Eva Čadová - člen
Soňa Srbová - člen
Jana Strouhová – člen
Inventury proběhnou:
- fyzické inventury od 2.1.2021 do 31.1.2021
- dokladové inventury od 2.1.2021 do 31.1.2021
Návrh usnesení č. 7/11/2020
Zastupitelstvo obce bere na vědomí provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2020
a schvaluje složení inventarizační komise ve složení:
Ing. Petr Pumpr.– předseda
Eva Čadová - člen
Soňa Srbová - člen
Jana Strouhová – člen
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 7/11/2020 bylo schváleno

0 x PROTI

8) Dotace z POV Jihočeského kraje na rok 2021
Jihočeským krajem byl vypsán nový ročník Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok
2021. Žádosti o dotaci lze podávat od 26.10.2020 do 31.12.2020. Kontrola, hodnocení a výběr
žádosti, rozhodnutí o přidělení dotace – 1.1.2021 - 31.5.2021, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
1.6.2021-30.11.2021, období realizace projektu 1.1.2021-31.12.2021. Minimální výše dotace je 25
tis.Kč, maximální výše činí 300 tis.Kč. Dotace na akci může činit max.60% uznatelných výdajů
akce v běžném roce. Obec Dunajovice podá žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje v roce 2021 na Prodloužení vodovodu a kanalizace pro obec
Dunajovice.
Návrh usnesení č. 8/11/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského
kraje na rok 2021 na Prodloužení vodovodu a kanalizace.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 8/11/2020 bylo schváleno.
9) Dotační program Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
Jihočeským krajem byl vypsán dotační program na rok 2021, administrovaný Odborem evropských
záležitostí, Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury. Žádosti o dotaci lze
podávat od 11.1.2021 – 22.1.2021 do 12 hod. Hodnocení a výběr projektů, rozhodnutí o přidělení
dotace nejpozději do 31.5.2021, realizace vybraných projektů 4.1. – 15.10.2021, závěrečné
vyúčtování do 29.10.2021. Dotace na akci může činit max. 70% uznatelných výdajů. Obec
Dunajovice podá žádost o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu – Podpora výstavby a
obnovy vodohospodářské infrastruktury na Dunajovice – oprava kanalizační stoky na p.č.2623/1,
k.ú. Dunajovice.
Návrh usnesení č. 9/11/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu - Podpora výstavby a
obnovy vodohospodářské infrastruktury na Dunajovice – oprava kanalizační stoky na p.č.2623/1,
k.ú. Dunajovice.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 9/11/2020 bylo schváleno.
10) Cena palivového dříví
Cena palivového dříví je nyní – samovýroba 200,- Kč bez DPH, 230,- Kč s DPH, Těžba 530,- Kč
bez DPH, 610,- Kč s DPH. Lesní hospodář navrhuje snížení ceny za těžbu dřeva na 400,- Kč bez
DPH, 460,- s DPH. Cena za samovýrobu zůstává stejná.

Návrh usnesení č. 10/11/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje snížení ceny dřeva z těžby na 400,- Kč bez DPH, 460,- s DPH.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 10/11/2020 bylo schváleno.
11) Záměr pronajmout nebytový prostor
Dosavadní nájemnice, která měla zájem o pronájem na další rok a záměr byl schválen
zastupitelstvem obce, již zájem na příští rok 2021 o pronájem hostince nemá z důvodu pokračující
koronavirové krize.
Zastupitelstvo obce Dunajovice má záměr pronajmout místní hostinec, č.p.18.
Podmínky:
- Pronájem na dobu určitou od 1.3.2021 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
Návrh usnesení č. 11/11/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje vyvěšení záměru na úřední desku obce o pronájem části
budovy č.p.18, pronájem od 1.3. - 31.12.2021.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 11/11/2020 bylo schváleno.
12) D.A.S. právní ochrana obec
Obci Dunajovice byl předložen návrh na právní ochranu, která zahrnuje Obec Dunajovice jako
právní subjekt, včetně všech členů zastupitelstva v následujících oblastech – obhajoba v trestním,
přestupkovém nebo jiném správním řízení, nároky a spory ze soukromého pojištění, nároky na
náhradu újmy, nároky na náhradu újmy způsobené veřejnou mocí, pracovněprávní nároky na
náhradu újmy vůči vlastním zaměstnancům, pracovněprávní spory zaměstnavatele se zaměstnanci,
spory z vlastnického práva k movitým věcem, spory a nároky ze smluv.
Pojištění právní ochrany se vztahuje rovněž na úhrady výdajů za znalecké posudky, pokud by jejich
zpracování bylo nezbytné pro efektivní prosazení oprávněných zájmů pojištěné osoby při
mimosoudním vyřizování věci, např. při ověřování vyhlídek na úspěch, stanovení výše škody. Na
každý jednotlivý případ je k dispozici částka až do výše 1.000.000 Kč na veškeré náklady řízení
(odměna advokáta, úhrada za znalecké posudky, správní a soudní poplatky atd.). Přitom obec si
sama vždy může zvolit svého právního zástupce nebo využít služeb advokáta, se kterým trvale
spolupracuje, a D.A.S. uhradí jeho služby podle advokátního tarifu. Součástí pojištění právní
ochrany obcí je i právní poradenství ve většině oblastí souvisejících s činností obce a jejich
zastupitelů ( limit pojistného plnění je 10.000 Kč na jednu pojistnou událost ), přičemž
poradenstvím se rozumí prvotní jednorázová právní porada.
V rámci téže smlouvy, popř. i samostatně, lze sjednat právní ochranu motorových vozidel v majetku
obce, případně právní ochranu řidičů. Právní ochrana vozidla zahrnuje ochranu
řidiče,
přepravovaných osob a nákladu a zahrnuje zastupování v případech hrozících pokut, řízení o
odebrání řidičského oprávnění, ve sporech s pojišťovnami, sporech s autoservisy, prodejci ojetin,
vč. znaleckých posudků, pojistných sporů atd. K tomu je zavedena non stop tísňová právní linka 24
hodin denně, 7 dní v týdnu v případě silniční kontroly nebo dopravní nehody, dále běžná
poradenská linka právník na telefonu pro běžné právní porady.
Právní ochrana OBCE DUNAJOVICE v níže uvedeném rozsahu, při 7 členech zastupitelstva a 2
zaměstnancích činí : 9.650 Kč ročně ( rizika sporů s pojišťovnami do 1 miliónu Kč ), 13.350 Kč

ročně ( rizika sporů s pojišťovnami do 5 miliónů Kč ), 15.500 Kč ročně ( rizika sporů s
pojišťovnami do 10 miliónů Kč ). Celková roční tarifní cena za všechna vozidla činí 5 700,-.
Návrh usnesení č. 12/11/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice zamítá návrh na právní ochranu obce D.A.S.
HLASOVÁNO
0x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
5x PROTI
Usnesení č. 12/11/2020 bylo zamítnuto.
13) Rozpočtové opatření č.11/2020
Starostka obce a účetní překládají rozpočtové opatření č.11/2020, je přílohou. Rozpočtové opatření
předloženo, přečteno.
Rozpočtové opatření č.11/2020
- Zvýšení příjmů
582 341 Kč
- Zvýšení výdajů
123 047 Kč
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.11/2020 (viz příloha)
HLASOVÁNO
5 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
14) Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo
Dne 27.11.2020 proběhlo předání díla – Oprava kapliček křížové cesty. Smlouva o dílo, uzavřená
dne 17.6.2020, byla uzavřena na smluvní cenu 386 444,97 Kč bez DPH. Během opravy došlo
k několika změnám, viz předložený Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo, uzavřené dne 17.6.2020.
Konečná cena činí 380 875,42 Kč bez DPH.
Návrh usnesení č. 13/11/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo uzavřené 17.6.2020.
HLASOVÁNO
5x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 13/11/2020 bylo schváleno.
15) Zpracování a ochrana osobních údajů
Zastupitelé a zaměstnanci obce Dunajovice byli proškoleni o ochraně osobních údajů. Všem byly
tyto informace předloženy a vysvětleny.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené informace.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
16) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Dne 2.12.2020 se sešel Finanční výbor ve složení - předseda finančního výboru – Ing.Petr Pumpr
a členky finančního výboru – Soňa Srbová a Eva Čadová. Finanční výbor provedl kontrolu
pokladního deníku za období 1-12/2020. Stav pokladního deníku ve výši 20 579,- Kč odpovídá
stavu v pokladně.
Společnost Kanal-serv s.r.o. zaslala cenovou nabídku na vyčištění potrubí v parku – cena 40 293,Kč. Čištění potrubí v parku na návsi nyní obec nevyužije.
Stavy účtů obce
Sparkasse
ČMZRB
ČNB
Pokladna
Celkem

654 974,97 Kč ke dni 10.12. 2020
150 461,94 Kč ke dni 30.11. 2020
2 971 834,19 Kč ke dni 10.12. 2020
19 720 Kč ke dni 10.12. 2020
3 796 991,10 Kč

17) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno v 21:20 hod.
Zapsal :

Ing. Michal Stolička

___________________________

Ověřovatelé zápisu:

Soňa Srbová

__________________________

Ing. Petr Pumpr

___________________________

Ing. Lucie Vítová

___________________________

Starostka obce

V Dunajovicích dne: 17.12.2020
Elektronicky zveřejněno dne :

17.12.2020

