Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 29.4.2021 od
19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 4/2021
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
Ing. Lucie Vítová
Ing. Michal Stolička
Soňa Srbová
Petr Holický
Roman Melmer
PhDr. Petr Kolář
Omluveni:
Ing. Petr Pumpr
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 22. dubna 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 22. dubna 2021 od 09:25 hod. do
ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a
to od 22. dubna 2021 od 09:30 hod do 30. dubna 2021.
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:
PhDr. Petra Koláře
Předsedající navrhla ověřovateli zápisu:
Ing. Michala Stoličku a Soňu Srbovou
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/4/2021
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem PhDr. Petra Koláře, ověřovateli zápisu Ing.
Michala Stoličku a Soňu Srbovou.
HLASOVÁNO
6x PRO 0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0x PROTI
Usnesení č. 1/4/2021 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
4) Smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví č.j. KRPP-24493-10ČJ-2021-0300AO
5) Dětské hřiště
6) Pronájem hostince
7) Den matek 2021
8) Rozpočtové opatření č.3/2021
9) Den pro dobrý skutek

10) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
11) Žádost o pronájem pozemku
12) Žádost o pronájem rybníka Vydymáček
13) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
14) Závěr
Návrh usnesení č.2/4/2021
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/4/2021 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
Dne 29.3.2021 přišla žádost od Linky bezpečí, z.s. o pokračování podpory provozu dětské krizové
linky v r.2021, výše příspěvku 2 000,- Kč. Finanční pomoc je v současné době důležitější než kdy
předtím. Následky pandemie nemoci Covid-19 se začaly výrazně promítat i do závažnosti témat, se
kterými se děti a mladí lidé obracejí.
Linku bezpečí, z.s. jsme podpořili v r.2019 i 2020.
Návrh usnesení č. 3/4/2021
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
Usnesení č. 3/4/2021 bylo schváleno.

0 x PROTI

4) Smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví č.j. KRPP-24493-10ČJ-2021-0300AO
Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje nabízí majetek organizačním složkám státu formou
bezúplatného převodu. Dne 24.3.2021 byla poslána žádost o bezúplatný převod nepotřebného
majetku z nabídky ve veřejném zájmu – Škoda Fabia Combi 1,4 – 55 kW. Nyní byla zaslána
Smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví Škoda Fabia Combi 1,4 – 55 kW. Automobil bude
následně vyzvednut na krajském ředitelství Policie Plzeňského kraje.
Návrh usnesení č.4/4/2021
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví Škoda Fabia
Combi.
HLASOVÁNO
6x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 4/4/2021 bylo schváleno.
5) Dětské hřiště
Na únorovém zasedání zastupitelstva jsme řešili obměnu herních prvků na dětském hřišti.
V loňském roce jsme obměnili hlavní prvek na dětském hřišti – Kovová sestava dvouvěžová od
společnosti Tewiko systems, s.r.o. za rozpadlou sestavu Sára. Nyní byla zaslána poptávka o tyto
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. Celková cena 117 832,- Kč bez DPH.
Nadace ČEZ vyhlásila grantové řízení Oranžové hřiště, kam byla zaslána žádost o grant. Této
žádosti bohužel nebylo vyhověno.
Obec Dunajovice by pořídila výše uvedené herní prvky ze svého rozpočtu.
Návrh usnesení č. 5/4/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení herních prvků na dětské hřiště - Kovová vahadlová houpačka
dvoumístná, pružinová houpačka motorka, Fitness stroj orbitrek, Workoutová sestava 0106 SW010, materiály související se stavbou dětského hřiště a dopadové plochy od společnosti Tewiko
systems s.r.o.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 5/4/2021 bylo schváleno.

6) Pronájem hostince
Vláda dne 29.4.2021 rozhodla, že od 17.5.2021 mohou být otevřeny předzahrádky. Jelikož je
v současné době hostinec v rekonstrukci, budeme řešit pronájem hostince až po dokončení prací.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené informace.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
7) Den matek 2021
Na neděli 9.5.2021 připadá Den matek. V loňském roce se nekonal Den matek, vzhledem
k začínající pandemii Covid-19. V letošním roce zatím nevíme, kdy vláda rozvolní nastavená
opatření. Proto bychom navrhovali, jakmile se opatření rozvolní a bude možné tuto akci uspořádat,
budou ženy a matky obeslány s datem konání akce.
Návrh usnesení č.6/4/2021
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje Den matek 2021 po rozvolnění opatření v souvislosti
s epidemií Covid-19.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 6/4/2021 bylo schváleno.
8) Rozpočtové opatření č.3/2021
Starostka obce a účetní překládají rozpočtové opatření č.3/2021, je přílohou. Rozpočtové opatření
předloženo, přečteno.
Rozpočtové opatření č.3/2021
- Zvýšení příjmů
281 740 Kč
- Zvýšení výdajů
330 840 Kč
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.3/2021 (viz příloha)
HLASOVÁNO
6 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
9) Den pro dobrý skutek
Jako každoročně, i letos společnost T-Mobile pořádá akci s názvem Den pro dobrý skutek. Jedná se
o akci pro obce a města, kdy si zastupitelstvo vybere, co by chtělo v obci opravit, natřít, zasadit atd.
Zaměstnanci v předchozích letech vysázeli stromky v lomu, natřeli plot na dětském hřišti.
Letos by zaměstnanci mohli natřít dřevěné cedule na návsi, u rybníku Křížek a v lomu a posbírat
odpadky v lomu.
Návrh usnesení č.7/4/2021
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje akci Den pro dobrý skutek – zaměstnanci společnosti
T-mobile přijedou a natřou dřevěné ceduli na návsi, u rybníku Křížek a v lomu, a posbírají odpadky
v lomu.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 7/4/2021 bylo schváleno.
10) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Zastupitelstvu obce Dunajovice je předložena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – „Dunajovice: I. Lišov 1 – kabel“. Společnost EG.D, a.s. zaslala projektový návrh stavby.
Jedná se o kabelizaci lesního úseku linky venkovního vedení VN. Důvodem kabelizace lesního
průseku je častý výskyt poruch způsobeným pády větví a stromů do venkovního vedení VN.
Obec Dunajovice, jako Povinná, vlastník pozemků parc.č. 2582/1, 2582/2, 2582/3, 2582/5, 2582/6,
2584/2, 2584/3, 2617/1, 2619/1 v k.ú. Dunajovice, se zavazuje, že uzavře s Oprávněnou, EG. D,
a.s., IČ 28085400, provozovatelem distribuční soustavy, která je provozována ve veřejném zájmu,
do 12 měsíců po dokončení stavby „Dunajovice: I. Lišov 1 - kabel“ smlouvu o zřízení věcného
břemene.
Smluvní strany se dohodly, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za účelem
umístění distribuční soustavy:

Pozemek parc.č. 2582/1 – kabelové vedení 22 kV, telekomunikační síť
Pozemek parc.č.2582/2 - kabelové vedení 22 kV, telekomunikační síť
Pozemek parc.č.2582/3 - kabelové vedení 22 kV, telekomunikační síť
Pozemek parc.č.2582/5 - kabelové vedení 22 kV, telekomunikační síť
Pozemek parc.č.2582/6 - kabelové vedení 22 kV, telekomunikační síť
Pozemek parc.č.2584/2 - kabelové vedení 22 kV, telekomunikační síť
Pozemek parc.č.2584/3 - kabelové vedení 22 kV, telekomunikační síť
Pozemek parc.č.2617/1 – kabelové vedení 22 kV, podpěrný bod – stožár, telekomunikační síť
zemnění,
Pozemek parc.č.2617/8 – kabelové vedení 22 kV, podpěrný bod – stožár, telekomunikační síť
zemnění,
Pozemek parc.č.2619/1 - kabelové vedení 22 kV, telekomunikační síť
na Pozemku a za účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo Budoucí oprávněné zřídit,
provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na Pozemku. Věcné břemeno bude zahrnovat
též právo Budoucí oprávněné provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy,
výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění.
Předpokládaný průběh věcného břemene je zakreslen v situačním snímku, který je nedílnou součástí
Smlouvy. Přesný průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickém plánu
vyhotoveném po umístění distribuční soustavy. Geometrický plán se stane nedílnou součástí
smlouvy o zřízení věcného břemene.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 10 000,- Kč bez
DPH.
Starostka obce předložila smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene č.CB001040017765/018-PRO2.
Návrh usnesení č.8/4/2021
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy č.: CB-001040017765/018-PRO2 o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene mezi Obcí Dunajovice, IČO 00512974, jako Budoucí povinný, a EG.D,
a.s. IČ 28085400, jako Budoucí oprávněná. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za
účelem umístění kabelizace lesního pozemku venkovního vedení VN (parc.č. 2582/1, 2582/2,
2582/3, 2582/5, 2582/6, 2584/2, 2584/3, 2617/1, 2619/1 v k.ú. Dunajovice), jejímž obsahem bude
právo Budoucí oprávněné zřídit, provozovat a udržovat distribuční soustavu na Zatížené
nemovitosti, bude též zahrnovat právo provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její
obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění.
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 10 000,- Kč bez DPH.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 8/4/2021 bylo schváleno.
11) Žádost o pronájem pozemku
Dne 28.4.2021 si podal majitel RD č.p.38 S. Š. žádost o pronájem pozemku před jeho pozemkem,
parc.č.2605/15, 2605/18, k.ú. Dunajovice. Celková výměra činí 107 m2. Na minulém zastupitelstvu
jsme řešili jeho žádost o prodej těchto parcel, ta byla zamítnuta.
Zastupitelstvo obce má záměr pronajmout pozemek parc.č.2605/15, k.ú. Dunajovice, ostatní plocha,
52 m2 a 2605/18, k.ú. Dunajovice, zahrada, 55 m2. Pronájem na dobu neurčitou od 1.6.2021, výše
nájemného – 10,- Kč/m2.
Návrh usnesení č.9/4/2021
Zastupitelstvo schvaluje vyvěšení záměru na úřední desku obce o pronájmu pozemku
parc.č.2605/15 a 2605/18, k.ú.Dunajovice, panu S.Š., pronájem na dobu neurčitou od 1.6.2021.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 9/4/2021 bylo schváleno.

12) Žádost o pronájem rybníka Vydymáček
Dne 28.4.2021 si podala zaměstnankyně obce J. Z. žádost o pronájem rybníka Vydymáček, který je
dlouhodobě bez nájemce. Rybník Vydymáček - parc.č.2595, k.ú.Dunajovice, celková výměra 439
m2.
Zastupitelstvo obce má záměr pronajmout rybník Vydymáček, parc.č.2595, vodní plocha,
k.ú.Dunajovice, celková výměra 439 m2. Pronájem na dobu určitou od 1.6.2021 – 31.12.2025, výše
nájemného 3 500,- Kč/Ha / rok, tj. 154,-Kč/rok + 21% DPH.
Návrh usnesení č.10/4/2021
Zastupitelstvo schvaluje vyvěšení záměru na úřední desku obce o pronájmu rybníka Vydymáček,
parc.č.2595, k.ú.Dunajovice, paní J. Z., pronájem od 1.6.2021 – 31.12.2025.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 10/4/2021 bylo schváleno.
13) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Cesta do lomu bude opravena víkend před poutí, tedy 16.5.2021 ve spolupráci s SDH Dunajovice.
Stavy účtů obce
Sparkasse
ČMZRB
ČNB
Pokladna
Celkem

225 301,10 Kč ke dni 29.4.2021
35 664,47 Kč ke dni 31.3. 2021
3 484 705,41 Kč ke dni 28.4.2021
64 122 Kč ke dni 28.4.2021
3 809 792,98 Kč

14) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 20:00 hod.
Zapsal :

PhDr. Petr Kolář

___________________________

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Michal Stolička

__________________________

Soňa Srbová

___________________________

Ing. Lucie Vítová

___________________________

Starostka obce

V Dunajovicích dne: 6.5.2021
Elektronicky zveřejněno dne :

6.5.2021

