Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 25.2.2021 od
18:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 2/2021
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 – pozdní příchod 18,45hod
Omluveni:
Roman Melmer
Hosté :
J. S.
V. P.
1)Zahájení zasedání
Zasedání zahájeno v 18:00 hod. starostkou obce Ing. Lucií Vítovou (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatovala, že zasedaní bylo řádně svoláno dne 18. února 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 18. února 2021 od 9:40 hod. do
ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a
to od 18. února 2021 od 9:48 hod do 26. února 2021.
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:
Soňu Srbovou
Předsedající navrhla ověřovateli zápisu:
Ing. Michala Stoličku a Ing. Petra Pumpra
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/2/2021
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Soňu Srbovou, ověřovateli zápisu Ing.
Michala Stoličku a Ing. Petra Pumpra
HLASOVÁNO
5x PRO 0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0x PROTI
Usnesení č. 1/2/2021 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví
4) Neinvestiční dotace pro jednotky SDH
5) Inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2020
6) Soupis majetku k vyřazení
7) Výběrové řízení na zhotovitele – Prodloužení vodovodu a kanalizace

8) Ustanovení komise pro posouzení a hodnocení nabídek – Prodloužení vodovodu a
kanalizace
9) Výběrové řízení na zhotovitele – Oprava kanalizační stoky
10) Ustanovení komise pro posouzení a hodnocení nabídek – Oprava kanalizační stoky
11) Rekonstrukce společenského domu
12) Záměr pronajmout pozemek
13) Výroční zpráva o poskytování informací
14) Novela vodního zákona č.544/2020 Sb.
15) Herní prvky dětské hřiště
16) Solární lampa
17) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
18) Závěr
Návrh usnesení č.2/2/2021
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/2/2021 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví
Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje nabízí majetek organizačním složkám státu formou
bezúplatného převodu. 27.1.2021 zaslala starostka obce žádost o bezúplatný převod na VW
Transporter 2,5 – 85 kW, RV 2003. Na začátku února volala referentka majetkové správy
z krajského ředitelství, že jsme byli vybráni a můžeme se přijet na automobil podívat. V pátek
5.2.2021 proběhla prohlídka nabízeného automobilu. Nyní byla zaslána Smlouva o bezúplatném
převodu vlastnictví VW Transporter. Automobil VW Transporter bude následně vyzvednut na
krajském ředitelství Policie Plzeňského kraje a automobil se ve spolupráci s hasiči uvede do stavu
pro hasičské účely – menší opravy a nalakování.
Návrh usnesení č. 3/2/2021
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví VW
Transporter.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 3/2/2021 bylo schváleno.

0 x PROTI

4) Neinvestiční dotace pro jednotky SDH
Jihočeský kraj vyhlásil dotační program „Neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí“, opatření 2 –
pořízení požární techniky a věcných prostředků, opravy požární techniky a požárních zbrojnic pro
jednotky kategorie JPO V. Termín pro podání žádostí je od 1.3.2021. do 12.3.2021, hodnocení a
výběr projektů, rozhodnutí o přidělení dotace do 30.6.2021, vyúčtování do 14.10.2021, výše dotace
Jihočeského kraje max. 70%, spoluúčast obce 30%.
V loňském roce nám byla schválena žádost o dotaci z JČ kraje pro jednotku SDH, celková výše
dotace byla 49 000,-, spoluúčast obce 23 332,- Kč.
V letošním roce bychom podali žádost o další předměty – digitální radiostanice I., digitální
radiostanice II., plovoucí čerpadlo, majáková rampa, přetlakový ventilátor, AED defibrilátor.
Návrh usnesení č.4/2/2021
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje podání žádosti na Jihočeský kraj do Krajského
neinvestičního dotačního programu „Neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí“.
HLASOVÁNO
5x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 4/2/2021 bylo schváleno.

5) Inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2020
Inventarizační komise, ve složení - Předseda Ing. Petr Pumpr, členky – Soňa Srbová, Eva Čadová,
předložila zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků k 31.12.2020. Inventarizační komise
neshledala rozdíly mezi fyzickou a dokladovou inventarizací.
Návrh usnesení č. 5/2/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizaci majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2020.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 5/2/2021 bylo schváleno.
6) Soupis majetku k vyřazení
Inventarizační komise předkládá zastupitelstvu ke schválení seznam majetku, vhodného k vyřazení
vzhledem k jeho opotřebení: Sestava Sára obec 08/02, pískoviště OU-11/07.
Návrh usnesení č.6/2/2021
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje vyřazení seznamu majetku - Sestava Sára obec 08/02,
pískoviště OU-11/07.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 6/2/2021 bylo schváleno.
7) Výběrové řízení na zhotovitele – Prodloužení vodovodu a kanalizace
Dne 18.12.2020 byla podána Žádost o dotaci – „Prodloužení vodovodu a kanalizace pro obec
Dunajovice“ v Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2021. Souhrn investičních a
neinvestičních výdajů akce činí 499 tis. Kč, z toho požadovaná dotace 300 tis. (60%), z toho vlastní
podíl obce 199 tis. Kč (40%). Kontrola, hodnocení a výběr žádostí, rozhodnutí o přidělení dotace
probíhá v termínu 1.1.-31.5.2021.
Dle vnitřní směrnice č.1/2017 Zadávání veřejných zakázek budou osloveny minimálně 3 stavební
společnosti o zaslání cenové nabídky na základě položkového rozpočtu na „Prodloužení vodovodu a
kanalizace pro obec Dunajovice“. Realizace proběhne v případě schválení dotace Jihočeským
krajem a do konce října 2021. Zahájení stavby nejdříve 1.6.2021, ukončení stavby – předání
Předávacím protokolem nejpozději 31.10.2021. Technický dozor investora a autorský dozor –
Aquaprojekt, Ing. Michal Manda.
Budou osloveny tyto společnosti - ZVŠ stavetelství Třeboň, František Petrách – Služby, Čakov,
Lesostavby Třeboň a.s., Stavitelství Skalice, KREDIT DM s.r.o. a výzva se zveřejní na úřední
desce. Podání nabídek do 24.3.2021 do 16 hod.
Předložena zadávací dokumentace k doplnění.
Návrh usnesení č. 7/2/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje zaslání Zadávací dokumentace, výzvy k podání nabídky, návrhu
Smlouvy o dílo a položkového rozpočtu ke zpracování cenové nabídky na „Prodloužení vodovodu a
kanalizace pro obec Dunajovice“ těmto společnostem - ZVŠ stavetelství Třeboň, František Petrách
– Služby, Čakov, Lesostavby Třeboň a.s., Stavitelství Skalice, KREDIT DM s.r.o. a výzva se
zveřejní na úřední desce. Realizace v případě schválení dotace Jihočeským krajem a oprava do
konce října 2021. Podání nabídek do 24.3.2021 do 16 hod. Zahájení stavby nejdříve 1.6.2021,
ukončení stavby – předání Předávacím protokolem nejpozději 31.10.2021.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 7/2/2021 bylo schváleno

0 x PROTI

8) Ustanovení komise pro posouzení a hodnocení nabídek – Prodloužení vodovodu a
kanalizace
Zastupitelstvo obce jmenuje výběrovou komisi pro hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem „Prodloužení vodovodu a kanalizace pro obec Dunajovice“ v tomto složení:
Ing. Lucie Vítová, Ing. Michal Stolička, Soňa Srbová, Petr Holický, Ing. Petr Pumpr, PhDr. Petr
Kolář, Roman Melmer.

Návrh usnesení č. 8/2/2021
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje výběrovou komisi pro hodnocení veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem „Prodloužení vodovodu a kanalizace pro obec Dunajovice“ v tomto složení:
Ing. Lucie Vítová, Ing. Michal Stolička, Soňa Srbová, Petr Holický, Ing. Petr Pumpr, PhDr. Petr
Kolář, Roman Melmer.
HLASOVÁNO
6x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 8/2/2021 bylo schváleno
9) Výběrové řízení na zhotovitele – Oprava kanalizační stoky
Dne 20.1.2021 byla podána Žádost o dotaci – „Dunajovice – oprava kanalizační stoky na
p.č.2623/1, k.ú.Dunajovice“ v programu Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury Jihočeského kraje. Celkové uznatelné náklady na realizaci projektu činí 806 314 Kč
bez DPH, požadovaná dotace z rozpočtu JčK – 564 419 Kč (70%), vlastní prostředky žadatele –
241 895 Kč (30%). Hodnocení a výběr projektů, rozhodnutí o přidělení dotace – nejpozději do
31.5.2021.
Dle vnitřní směrnice č.1/2017 Zadávání veřejných zakázek budou osloveny minimálně 3 stavební
společnosti o zaslání cenové nabídky na základě položkového rozpočtu na akci „Dunajovice –
oprava kanalizační stoky na p.č.2623/1, k.ú.Dunajovice“. Realizace proběhne v případě schválení
dotace Jihočeským krajem a do konce srpna 2021. Zahájení stavby nejdříve 1.6.2021, ukončení
stavby – předání Předávacím protokolem nejpozději 31.8.2021. Technický dozor investora a
autorský dozor – Aquaprojekt, Ing. Michal Manda.
Budou osloveny tyto společnosti - ZVŠ stavetelství Třeboň, František Petrách – Služby, Čakov,
Lesostavby Třeboň a.s., Stavitelství Skalice, KREDIT DM s.r.o. a výzva se zveřejí na úřední desce.
Podání nabídek do 24.3.2021 do 16 hod.
Předložena zadávací dokumentace k doplnění.
Návrh usnesení č. 9/2/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje zaslání Zadávací dokumentace, výzvy k podání nabídky, návrhu
Smlouvy o dílo a položkového rozpočtu ke zpracování cenové nabídky na akci - „Dunajovice –
oprava kanalizační stoky na p.č.2623/1, k.ú.Dunajovice“ těmto společnostem - ZVŠ stavetelství
Třeboň, František Petrách – Služby, Čakov, Lesostavby Třeboň a.s., Stavitelství Skalice, KREDIT
DM s.r.o. a zveřejnění na úřední desce. Realizace v případě schválení dotace Jihočeským krajem a
do konce srpna 2021. Podání nabídek do 24.3.2021 do 16 hod. Zahájení stavby nejdříve 1.6.2021,
ukončení stavby – předání Předávacím protokolem nejpozději 31.8.2021.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 9/2/2021 bylo schváleno

0 x PROTI

10) Ustanovení komise pro posouzení a hodnocení nabídek – Oprava kanalizační stoky
Zastupitelstvo obce jmenuje výběrovou komisi pro hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem Dunajovice – oprava kanalizační stoky na p.č.2623/1 v tomto složení:
Ing. Lucie Vítová, Ing. Michal Stolička, Soňa Srbová, Petr Holický, Ing. Petr Pumpr, PhDr. Petr
Kolář, Roman Melmer.
Návrh usnesení č. 10/2/2021
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje výběrovou komisi pro hodnocení veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem „Dunajovice – oprava kanalizační stoky na p.č.2623/1, k.ú.Dunajovice“ v tomto
složení: Ing. Lucie Vítová, Ing. Michal Stolička, Soňa Srbová, Petr Holický, Ing. Petr Pumpr, PhDr.
Petr Kolář, Roman Melmer.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 10/2/2021 bylo schváleno

0 x PROTI

11) Rekonstrukce společenského domu
Zastupitelstvu obce je předložen projekt na rekonstrukci společenského domu. Projekt zahrnuje
řešení gastroprovozu (dispoziční řešení gastroprovozu, technická specifikace elektro a stavební
konstrukce), techniku prostředí staveb – vodovod, kanalizace splašková a tuková, ústřední topení.
Dle předložených projektů bychom začali nejprve rozvody elektřiny v kuchyni (rozvaděč,
strukturovaná kabeláž, svítidla, vodiče, trubky, instal.přístroj.krabice). Celková cena 191 732,66,bez DPH dle zaslané cenové nabídky od společnosti VS elektro komplet. Předložena smlouva o dílo
– zhotovitel VS elektro komplet, celková cena elektro prací v kuchyni 191 732,66 Kč bez DPH,
zahájení prací 15.3.2021, ukončení prací a předání díla 30.6.2021.
Následovala by instalace vnitřních rozvodů vodovodu, splaškové a tukové kanalizace a ústřední
topení.
Návrh usnesení č. 11/2/2021
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje Smlouvu o dílo za zhotovení rozvodů elektřiny v kuchyni
v ceně 191 732,66,- bez DPH, zahájení prací 15.3.2021, ukončení prací a předání díla 30.6.2021,
zhotovitel VS elektro komplet.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 11/2/2021 bylo schváleno

0 x PROTI

12) Záměr pronajmout pozemek
F. a L. V. poslali dohodu k ukončení nájmu na parc.č.150/17 a 150/14a. K 23.11.2020 přestali být
majitelé chaty. Novým majitelem se stal Mgr. J. T..
Obec Dunajovice má záměr pronajmout novému majiteli chaty č.o.1 na stavebním pozemku st.130,
část lesního pozemku kolem chaty, parc.č.150/17 a 150/14a, k.ú. Dunajovice o celkové výměře
317 m2. Cena za 1 m2 je 7 Kč, celkový roční nájem činí 2 219,- Kč, splatný do 30.4. daného roku.
Viz přiložený geometrický plán.
Návrh usnesení č. 12/2/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru o pronajmutí části lesního pozemku č.150/17 a
150/14a k.ú. Dunajovice o celkové výměře 317 m2, cena za 1 m2 je 7 Kč. Celkový roční nájem činí
2 219,- Kč, splatný do 30.4. daného roku.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 12/2/2021 bylo schváleno
13) Výroční zpráva o poskytování informací
Obec je povinný subjekt při poskytování informací podle §2 odst.1 zákona č.106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím,. ve znění pozdějších předpisů, přičemž výkonnou složkou, která
zabezpečuje plnění stanovených povinností orgánů obce, je Obecní úřad Dunajovice. V souladu se
zákonem jsou evidovány pouze písemné žádosti o informace, a těch se tato zpráva týká. Za rok
2020 byla podána celkem 1 písemná žádost o poskytnutí informace podle zákona.
Výroční zpráva o poskytování informací byla zveřejněna na úřední desce 26.2.2021.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené informace.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
14) Novela vodního zákona č.544/2020 Sb.
V roce 2019 na zasedání zastupitelstva č.4/2019 se řešila novela vodního zákona č.113/2018 Sb.
(viz zápis - Vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních je možné jen na základě
povolení vodoprávního úřadu, tedy i vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor vyžaduje
povolení vodoprávního úřadu. Základním účelem vydávaného povolení bude stanovení podmínek
umožňujících získat informace o množství znečištění. Pro zdroje pod 2 000 EO bude stanoveno
alespoň zařízení umožňující záznam počtu a doby trvání odlehčování. Výsledky měření budou
každoročně předávány na vodoprávní úřad). O povolení musí žádat vlastník kanalizace, žádost na
Odbor životního prostředí města Třeboně podána dne 28.3.2019.

Novelou vodního zákona (zákon č. 544/2020 Sb.) vydanou 1.12.2020 s účinností 1.2.2021 bylo
změněno ustanovení § 8 odst. 3 písm. g), kde se nyní uvádí, že „Povolení k nakládání s vodami není
třeba k vypuštění odpadních vod z odlehčovacích komor do vod povrchových“.
Z důvodu této novely musíme vzít zpět žádost podanou na Odbor životního prostředí města Třeboně
dne 28.3.2019. Zrušení žádosti podané dne 28.3.2019 bylo podáno na Odbor životního prostřední
Města Třeboně dne 10.2.2021.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené informace.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
15) Herní prvky dětské hřiště
V loňském roce jsme obměnili hlavní prvek na dětském hřišti – Kovová sestava dvouvěžová od
společnosti Tewiko systems za rozpadlou sestavu Sára. Letos bychom chtěli hřiště dovybavit
o zbytek herních prvků. Starostka obce zašle poptávku o cenovou nabídku společnosti Tewiko
systems na tyto vybrané herní prvky – Kovová vahadlová houpačka dvoumístná, pružinová
houpačka motorka, Fitness stroj orbitrek, Workoutová sestava 0106 SW-010, materiály související
se stavbou dětského hřiště a dopadové plochy. Po obdržení cenové nabídky bychom zažádali o
příspěvek z grantového řízení Oranžové hřiště Nadace ČEZ.
Návrh usnesení č. 13/2/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje zaslání poptávky o cenovou nabídku společnosti Tewiko systems na
tyto herní prvky – Kovová vahadlová houpačka dvoumístná, pružinová houpačka motorka, Fitness
stroj orbitrek, Workoutová sestava 0106 SW-0106, materiály související se stavbou dětského hřiště
a dopadové plochy. Po obdržení cenový nabídky zažádání o příspěvek z grantového řízení
Oranžové hřiště Nadace ČEZ.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 13/2/2021 bylo schváleno
16) Solární lampa
V únoru přišla nabídka na pořízení solárních lamp pro obec. V obci máme v současné době jedno
místo, které je neosvětleno, a to účelová komunikace k RD č.p.107 a č.p.64. Jedná se o solární
lampu EnSole od společnosti Enstore s.r.o.. Stožáry ukotví pomocí zemních vrutů, kompletní
instalace solární lampy se zvládne za jeden den a pak se svítí 25 let. Lampy jsou biodynamické
(večer a ráno svítí jasným bílým světlem a v noci žlutooranžově bez tzv. modré složky). Intenzita
svícení je regulována senzory, reagujícími na pohyb v okolí lampy. Cena jedné je 49 900,- bez
DPH.
Návrh usnesení č. 14/2/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi 1 solární lampy za cenu 49 900,- bez DPH od společnosti
Enstore s.r.o. mezi RD č.p.107 a č.p. 64.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 14/2/2021 bylo schváleno
17) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Obecní úřad Dunajovice od nového roku provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
(vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace) dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody
opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu.
Sčítání lidu 2021 začíná z 26. na 27.3.2021 o půlnoci. V první fázi má každý možnost sečíst se
online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte
online, má zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.52021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář.
Jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst. Činnost sčítacích komisařů i
kontaktních míst bude v součinnosti ČSÚ a České pošty upravena tak, aby došlo k výraznému

omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem za dodržení aktuálních
hygienických opatření.
Dne 28.1.2021 se sešel Kontrolní výbor ve složení – předseda kontrolního výboru – Petr Holický a
členové kontrolního výboru PhDr. Petr Kolář a Roman Melmer. Kontrolní výbor provedl kontrolu
plnění usnesení zastupitelstva obce. Usnesení jsou důsledně plněna bez námitek občanů.
Ve dnech 8.3.2021 od 8 - 15 hod a 10.3.2021 od 8 – 17,30 hod je uspořádána sbírka použitého
textilu a potřeb do domácnosti. Občané odevzdají oblečení do kanceláře OU Dunajovice.
Seznam věcí – veškeré letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
látky, vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří, kabelky, batohy, drobné předměty
z domácností, hračky – nepoškozené a kompletní, dětské potřeby - lahvičky, dudlíky, domácí
potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – zabalené v krabici, obuv nepoškozená a v párech.
Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů proběhne v sobotu 27.3.2021 v čase 9,45 – 11,45
hod před hospodou. Leták s vyjmenovanými druhy odpadu bude vyvěšen na internetových
stránkách obce, na kamenné úřední desce u obecního úřadu a obou nástěnkách ve vsi, občanům
bude rozdán Dunajovický zpravodaj, kde budou druhy odpadu vyjmenovány.
Od 1.1.2021 banku Waldviertler Sparkasse přebrala Česká spořitelna. V druhé polovině letošního
roku proběhne přechod do České spořitelny, o kterém nás budou s předstihem informovat. Bude se
měnit u čísla účtu číslo za lomítkem, možné je i přečíslování účtu. U smluv na vodné a stočné, kde
je číslo účtu uvedeno, se tato změna bude řešit dodatkem.
Stavy účtů obce
Sparkasse
ČMZRB
ČNB
Pokladna
Celkem

341 645,85 Kč ke dni 25.2.2021
92 861,44 Kč ke dni 31.1. 2021
3 060 571,22 Kč ke dni 25.2.2021
78 480 Kč ke dni 25.2.2021
3 573 558,51 Kč

18) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 19:50 hod.
Zapsal :

Soňa Srbová

___________________________

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Michal Stolička

__________________________

Ing. Petr Pumpr

___________________________

Ing. Lucie Vítová

___________________________

Starostka obce

V Dunajovicích dne: 4.3.2021
Elektronicky zveřejněno dne :

4.3.2021

