Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 20.2.2020 od
20:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 2/2020
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
Ing. Lucie Vítová
Ing. Michal Stolička
Petr Holický
Soňa Srbová
Ing. Petr Pumpr
PhDr. Petr Kolář
Omluveni:
Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.
Hosté :
1)Zahájení zasedání
Zasedání zahájeno ve 20:00 hod. starostkou obce Ing. Lucií Vítovou (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatovala, že zasedaní bylo řádně svoláno dne 13. února 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 13. února 2020 od 09:52 hod. do
ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a
to od 13. února 2020 od 09:49 hod do 21.února 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:
PhDr. Petra Koláře a Soňu Srbovou
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/2/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Ing. Petra Pumpra, ověřovateli zápisu PhDr.
Petra Koláře a Soňu Srbovou.
HLASOVÁNO
6 x PRO 0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0x PROTI
Usnesení č. 1/2/2020 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Parkování na zeleni
4) Požadavek p.Padrta
5) Inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2019
6) Soupis majetku k vyřazení
7) Výběr zhotovitele – Oprava kapliček křížové cesty
8) Výběr zhotovitele – Rekonstrukce dětského hřiště
9) Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů, Den Matek, Pouť

10) Krátkodobé uskladnění nábytku
11) Rozpočtové opatření č.1/2020
12) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
13) Závěr
Návrh usnesení č.2/2/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/2/2020 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Parkování na obecní zeleni
Na minulém zasedání zastupitelstva přednesl P. B. požadavek, že se mu nelíbí, že občané parkují na
obecní zeleni ve vsi. Jedná se většinou o osobní automobily místních občanů, kteří neparkují na
svém pozemku. Bylo dohodnuto, že návrh pana B. bude znovu projednán na tomto zastupitelstvu,
tak aby zastupitelé měli ostatek času se k problému vyjádřit a zajistit případné další podklady.
Vzhledem k tomu, že parkování na obecní zeleni bylo rozporováno pouze
p. B., respektive
zastupitelé neobdrželi další výtky ze strany občanů a zároveň vymahatelnost případné vyhlášky by
byla značně složitá, rozhodlo zastupitelstvo o zamítnutí daného návrhu. Zároveň, ale budou občané
formou obecního zpravodaje požádání, aby neparkovali své automobily na obecní zeleni.
Návrh usnesení č. 3/2/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice zamítá námitku občana proti parkování na veřejném prostranství
v obci Dunajovice.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 3/2/2020 bylo schváleno.

0 x PROTI

4) Požadavek p.P.
V únoru navštívil OU p.P. s dalším požadavkem. Na svém pozemku bude dělat nový plot
s
podezdívkou a potřebuje od OU potvrzení – garanci, že kanalizace není v těsné blízkosti pozemku a
v
případě
poškození
kanalizace
bude
náklady
na
opravu
platit
obec.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložený dopis a p. P. se v zákonné lhůtě vyjádří.
HLASOVÁNO
6x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
5) Inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2019
Inventarizační komise, ve složení - Předseda Ing. P. P., členky – S. S., E. Č.,
předložila zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků k 31.12.2019 . Inventarizační
komise neshledala rozdíly mezi fyzickou a dokladovou inventarizací.
Návrh usnesení č. 4/2/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizaci majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2019.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 4/2/2020 bylo schváleno.

0 x PROTI

6) Soupis majetku k vyřazení
Inventarizační komise předkládá zastupitelstvu ke schválení seznam majetku, vhodného k vyřazení
vzhledem k jeho opotřebení: Školní tabule DUBNO č.ZŠ-01/92, Zesilovač Kombo 50W OÚ-4/97,
Školní žákovské židle ZŠ-03/92, Školní žákovské stolky ZŠ-02/92, Přilba Kalisz Vulkan zlatý H20, Vlečný vůz traktorový JH69-12 T-02, Křovinořez OU-11/02, Radiomagnetofon OU-2/97.
Návrh usnesení č.5/2/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje vyřazení seznamu majetku - Školní tabule DUBNO
č.ZŠ-01/92, Zesilovač Kombo 50W OÚ-4/97, Školní žákovské židle ZŠ-03/92, Školní žákovské
stolky ZŠ-02/92, Přilba Kalisz Vulkan zlatý H-20, Vlečný vůz traktorový JH69-12 T-02,
Křovinořez OU-11/02, Radiomagnetofon OU-2/97.

HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 5/2/2020 bylo schváleno.

0 x PROTI

7) Výběr zhotovitele – Oprava kapliček křížové cesty
Dne 16.12.2019 byla podána Žádost o dotaci – Oprava kapliček křížové cesty v Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje pro rok 2020. Souhrn investičních a neinvestičních výdajů činí 400
tis.Kč, z toho požadovaná dotace 240 tis. (60%), z toho vlastní podíl obce 160 tis. (40%).
Dle vnitřní směrnice č.1/2017 Zadávání veřejných zakázek budou osloveny 3 stavební společnosti
o zaslání cenové nabídky na základě položkového rozpočtu na Opravu kapliček křížové cesty.
Realizace v případě schválení dotace Jihočeským krajem a do konce roku 2020. Stavební
společnosti – Odast s.r.o., Max-Professional s.r.o., Tangenta - B spol. S R.o. , J.K. STAVEBNÍ
s.r.o.
Návrh usnesení č.6/2/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje zaslání položkové rozpočtu ke zpracování cenové
nabídky na Opravu kapliček křížové cesty těmto společnostem - Odast s.r.o., Max-Professional
s.r.o., Tangenta - B spol. S R.o. , J.K. STAVEBNÍ s.r.o. Realizace v případě schválení dotace
Jihočeským krajem a oprava do konce roku 2020.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 6/2/2020 bylo schváleno.

0 x PROTI

8) Výběr zhotovitele – Rekonstrukce dětského hřiště
Dne 14.2.2020 byla podána žádost o dotaci na Rekonstrukci dětského hřiště na Ministerstvo pro
místní rozvoj. Dle vnitřní směrnice č.1/2017 Zadávání veřejných zakázek budou osloveny 3
společnosti o zaslání cenové nabídky na rekonstrukci dětského hřiště dle položkového rozpočtu.
DSH Dětská hřiště Smitka cenovou nabídku již zaslali 5.2.2020 v rámci zpracování žádosti
o dotaci. Cenové nabídky se zašlou těmto dalším 2 společnostem –Dětská hřiště Bonita, Dřevoartikl
Dětská hřiště. Realizace v případě schválení dotace MMR a do konce roku 2020.
Návrh usnesení č.7/2/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje zaslání položkového rozpočtu ke zpracování cenové
nabídky na Rekonstrukci dětského hřiště těmto společnostem - Dětská hřiště Bonita, Dřevoartikl
Dětská hřiště. Realizace v případě schválení dotace MMR a do konce roku 2020.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 7/2/2020 bylo schváleno.

0 x PROTI

9) Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů, Den Matek, Pouť
Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů proběhne v sobotu 28.3.2020 od 9,45 hod do 11,45
hod. V tuto dobu budou přistaveny nákladní automobily v modrobílém provedení s velkým nápisem
Marius Pedersen na návsi. Každý občan nebo majitel nemovitosti předá odpad pracovníkům
svozové firmy. Leták s vyjmenovanými druhy odpadu je vyvěšen na internetových stránkách obce a
na kamenné úřední desce u obecního úřadu.
V sobotu 9.5.2020 se koná v sále místního hostince od 16hod posezení ke dni matek.
V sobotu 30.5.2020 se koná v sále místního hostince pouťová zábava. Začátek ve 20hod, k tanci a
poslechu hraje skupina Mašinka. V neděli 31.5.2020 proběhne tradiční pouť v Dunajovické hoře.
Začátek mše v kapli v Dunajovické hoře je v 11,30hod. Budíček zajišťuje SDH Dunajovice.
Návrh usnesení č. 8/2/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje, že z rozpočtu obce bude uhrazena max.částka ve výši 15 000,- na
úhradu pohoštění a hudební produkce při oslavě Dne matek a částku max.15 000,-, která bude
použita na úhradu hudební produkce na pouťové zábavě.

HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 8/2/2020 bylo schváleno.

0 x PROTI

10) Krátkodobé uskladnění nábytku
Zastupitelstvo obce schválilo v prosinci 2019 panu J. K. žádost o krátkodobé uskladnění nábytku
v č.p.41 na leden, únor 2020 za cenu 1 500,-/měsíc. Pan K. by potřeboval prodloužit uskladnění
ještě na měsíc březen.
Návrh usnesení č.9/2/2020
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje panu J.K. krátkodobé uskladnění nábytku v nebytových
prostorech č.p.41, od 1.3.-31.3.2020, za úplatu 1 500,-.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 9/2/2020 bylo schváleno.

0 x PROTI

11) Rozpočtové opatření č.1/2020
Starostka obce a účetní překládají rozpočtové opatření č.1/2020, je přílohou. Rozpočtové opatření
předloženo, přečteno.
Rozpočtové opatření č.1/2020
- zvýšení příjmů 0 Kč
- zvýšení výdajů 80 000 Kč
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.1/2020 (viz příloha).
HLASOVÁNO
6x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
12) Informace občanům, různé
Stavy účtů obce
Sparkasse
99 252,24 Kč ke dni 20.2. 2020
ČMZRB
30 026 Kč ke dni 31. 01. 2020
ČNB
2 699 937,73 Kč ke dni 20.02. 2020
Pokladna
57 387 Kč ke dni 20.2. 2020
Celkem
2 886 602,90 Kč
11) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 21:25hod
Zapsal :

Ing. Petr Pumpr

___________________________

Ověřovatelé zápisu:

PhDr. Petr Kolář

___________________________

Soňa Srbová

___________________________

Ing. Lucie Vítová

___________________________

Starostka obce

V Dunajovicích dne: 27.2.2020
Elektronicky zveřejněno dne :

27.2.2020

