Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 28.1.2021 od
19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 1/2021
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
Ing. Lucie Vítová
Ing. Michal Stolička
Soňa Srbová
Petr Holický
Ing. Petr Pumpr
PhDr. Petr Kolář
Roman Melmer
Omluveni:
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 21. ledna 2021.
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. ledna 2021 od 9:40 hod. do
ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a
to od 21. ledna 2021 od 9:47 hod do 29. ledna 2021.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatovala, že přítomno je 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92
odst. 3 zákona o obcích).
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhla zapisovatelem:
Romana Melmera
Předsedající navrhla ověřovateli zápisu:
Petra Holického a PhDr. Petra Koláře
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/1/2021
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Romana Melmera, ověřovateli zápisu Petra
Holického a PhDr. Petra Koláře.
HLASOVÁNO
7x PRO 0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0x PROTI
Usnesení č. 1/1/2021 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Darovací smlouva LSPP Třeboň o.p.s.
4) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
5) Cenová nabídka rybník U křížku
6) Rozpočtové opatření č.12/2020
7) Záměr pronajmout pozemek
8) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
9) Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů

10) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
11) Závěr
Návrh usnesení č.2/1/2021
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/1/2021 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Darovací smlouva LSPP Třeboň o.p.s.
Lékařská služba první pomoci Třeboň o.p.s. jako každoročně žádá o dar z rozpočtu obce
Dunajovice ve výši 2 873,- Kč (13,- Kč/obyvatele/rok). Starostka obce předkládá ke schválení
Darovací smlouvu.
Návrh usnesení č. 3/1/2021
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje poskytnutí daru ve výši 2 873,- Kč jako finanční podporu
na činnost Lékařské službě první pomoci Třeboň o.p.s.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 3/1/2021 bylo schváleno.

0 x PROTI

4) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Zastupitelstvu obce Dunajovice je předložena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – „Dunajovice, U. – kabel NN“. Společnost EG.D, a.s. zaslala projektový návrh stavby.
Ze stávající trafostanice TS „Škola“ bude provedena pokládka nového kabelového vedení s
označením NAYY 4x240. Kabel povede v zeleném pásu mezi tenisovým kurtem a příjezdovou
komunikací k jednotlivým RD. Dále bude přiveden k objektu čp.27 překopem přes komunikaci, s
uložením v hloubce přibližně 1 m. Zde bude instalován do nové rozpojovací pojistkové skříně
SR442/NV uložené ve zdivu u objektu čp.27 do výklenku. Z rozpojovací skříně budou dále
vyvedeny dva kabely:
Kabel s označením NAYY 4x25, který bude veden podél objektu čp.27 a následně zapojen
do nové pojistkové skříní SP100/NV uložené v obvodovém zdivu objektu čp.77 na místo nyní
stávající SP100/KV.
Kabel s označením NAYY 4x240 bude veden ve společném výkopu s NAYY 4x25 a dále
samostatně podél místní komunikace. U silnice III. třídy s označením 15512 bude smyčkově
připojen do nové pojistkové skříně SS100/NV uložené v obvodovém zdivu objektu čp.26. Kabel
bude následně naspojkován pomocí kabelové spojky na stávající vedení, které je uloženo mezi
silnici a objektem čp.26.
Po pokládce nového vedení bude provedeno odpojení kabelového vedení NAYY 3x185+95 z TS
„Škola“. Kabel bude v zemi
zastřižen a ponechán v souběhu s druhým kabelem AYKY 3x185+95.
Trasy energetických silových vedení a rozmístění el. prvků jsou zřejmé z přiloženého zákresu v
účelové mapě s polohopisem.
Stavba bude provedena v souladu s platnými normami ČSN, PNE a PN ECR. Po provedení
veškerých prací bude terén uveden do
původního stavu.
Na stavbu bude podána žádost o vydání územního souhlasu.
Návrh usnesení č.4/1/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
HLASOVÁNO
7x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 4/1/2021 bylo schváleno.

5) Cenová nabídka rybník U křížku
Pan L. B. byl v loňském roce osloven, aby zaslal cenovou nabídku na opravu rybníka U křížku.
Cenová nabídka na opravu rybníka U křížek byla vyčíslena na 144 500,- Kč bez DPH, viz
položkový rozpočet v příloze. Na příštím zasedání zastupitelstva obce bude předložena Smlouva o
dílo.
Návrh usnesení č. 5/1/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou cenovou nabídku na opravu rybníka U křížku za cenu
144 500,- Kč bez DPH.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 5/1/2021 bylo schváleno.
6) Rozpočtové opatření č.12/2020
Starostka obce a účetní překládají rozpočtové opatření č.12/2020, je přílohou. Rozpočtové opatření
předloženo, přečteno.
Rozpočtové opatření č.12/2020
- Zvýšení příjmů
326 025 Kč
- Zvýšení výdajů
510 942 Kč
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.12/2020 (viz příloha)
HLASOVÁNO
7 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
7) Záměr pronajmout pozemek
Chata v Dunajovické hoře byla prodána novému nájemci. Dle uzavřené Smlouvy o nájmu pozemku
s původním majitelem chaty, původní majitel chaty musí zaslat písemnou výpověď nebo písemnou
dohodu o ukončení nájmu. Poté se bude řešit pronájem pozemku kolem chaty novému nájemci.
Návrh usnesení č. 6/1/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby původní nájemce zaslal písemnou dohodu o skončení nájmu,
poté se bude řešit zveřejnění záměru pronajmutí pozemku kolem chaty.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 6/1/2021 bylo schváleno

0 x PROTI

8) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
Zastupitelstvu obce je předložena Obecně závazná vyhláška č.1/2021 o místním poplatku z pobytu.
V OZV se upravoval Čl.2, odst.1 Předmět, poplatník a plátce poplatku, Čl.3 Ohlašovací povinnost
odst.5, Čl. 6 Sazba poplatku – zvýšení na 15 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho
počátku, Čl.8 Osvobození a úlevy a Čl. 10. Přechodné ustanovení. OZV je přílohou.
Návrh usnesení č. 7/1/2021
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2021 o místním poplatku
z pobytu, doba účinnosti 15.2.2021. Vyhláška je přílohou.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 7/1/2021 bylo schváleno

0 x PROTI

9) Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů
Od 1.1.2021 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech, který byl Poslaneckou sněmovnou ČR
schválen dne 1. 12. 2020 a dne 23.12.2020 byl publikován ve Sbírce zákonů / ve Sbírce zákonů byl
publikován pod č. 541/2020 Sb. Nový zákon o odpadech zavádí novou koncepci stanovení a výběru
poplatku za ukládání odpadů na skládku. Nový zákon o odpadech dále od 1. 1. 2030 zakazuje
ukládat na skládky tzv. využitelné odpady, přičemž od 1. 1. 2021 zvyšuje poplatek za ukládání
těchto odpadů na skládku na částku 800,- Kč za 1 tunu odpadu z dosavadních 500,- Kč/t. Nový
zákon současně umožňuje obcím uplatnit pro zákonem stanovené maximální množství využitelných
odpadů nárok na tzv. třídicí slevu, tj. nárok na zahrnutí těchto odpadů do dílčího základu poplatku
za ukládání komunálního odpadu, který je stanoven ve výši 500,- Kč za 1 tunu odpadu. Pro možnost

čerpání této slevy je nezbytné, aby obec nárok na její poskytnutí uplatnila u provozovatele skládky.
Nárok na poskytnutí slevy může obec uplatnit i prostřednictvím třetí osoby. Formulář bude třeba
vyplnit a nárok na slevu u provozovatele skládky uplatnit po skončení každého poplatkového
období (tj. kalendářního čtvrtletí).
Svozová firma Marius Pedersen, a.s. zaslala Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů, viz
příloha.
Návrh usnesení č. 8/1/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 8/1/2021 bylo schváleno
10) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Stavy účtů obce
Sparkasse
ČMZRB
ČNB
Pokladna
Celkem

122 344,58 Kč ke dni 28.1.2021
120 203,44 Kč ke dni 31.12. 2020
3 312 027,70 Kč ke dni 28.1.2021
37 003 Kč ke dni 28.1.2021
3 591 578,72 Kč

11) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 20:10 hod.
Zapsal :

Roman Melmer

___________________________

Ověřovatelé zápisu:

Petr Holický

__________________________

PhDr. Petr Kolář

___________________________

Ing. Lucie Vítová

___________________________

Starostka obce

V Dunajovicích dne: 4.2.2021
Elektronicky zveřejněno dne :

4.2.2021

