Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 26.8.2021 od
19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 8/2021
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 :
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 19. srpna 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 19. srpna 2021 od 09:30 hod. do
ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a
to od 19. srpna 2021 od 09:33 hod do 27. srpna 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 Petra Holického
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/8/2021
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Soňu Srbovou, ověřovateli zápisu Ing.
Michala Stoličku a Petra Holického.
HLASOVÁNO
5 x PRO 0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0x PROTI
Usnesení č. 1/8/2021 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Smlouva o nájmu
4) Žádost o pronájem rybníka Trávný
5) Rozpočtové opatření č.7/2021
6) Žádost o povolení zřízení jímky a vrtané studny
7) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
8) Závěr

Návrh usnesení č.2/8/2021
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/8/2021 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Smlouva o nájmu
Dne 27.7.2021 byl na úřední desce a zároveň na elektronické úřední desce zveřejněn záměr Obce
Dunajovice pronajmout 2/3 sálu hostince Dunajovice 18 KST Štěpánovice, z.s. na dobu určitou od
1.9.2021 – 1.7.2022. Měsíční nájem 200,- Kč.
Nikdo z občanů a majitelů nemovitostí v obci nepodal žádné vyjádření k záměru, nebylo učiněno
žádné ústní podání, které by bylo zaznamenáno do protokolu.
Zastupitelstvu obce je předložena Smlouva o nájmu.
Návrh usnesení č. 3/8/2021
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje Smlouvu o nájmu KST Štěpánovice, z.s. na dobu určitou
od 1.9.2021 – 1.7.2022.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 3/8/2021 bylo schváleno.
4) Žádost o pronájem rybníka Trávný
Dne 8.8.2021 si podal L. V. žádost o pronájem rybníka Trávný, parc.č.2581 vodní plocha rybník o
výměře 4 800 m2 a parc.č.2584/2 lesní pozemek o výměře 420 m2 – obě parcely spolu tvoří rybník
Trávný o celkové výměře 5 220 m2.
Zastupitelstvo obce má záměr pronajmout rybník Trávný, parc.č.2581, vodní plocha,
k.ú.Dunajovice, výměra 4 800 m2 a parc.č.2584/2 lesní pozemek o výměře 420 m2, celková výměra
5 220 m2. Pronájem na dobu určitou od 1.10.2021 – 31.12.2026, výše nájemného 3 500,- Kč/Ha /
rok, tj. 1 827,-Kč/rok + 21% DPH.
Návrh usnesení č. 4/8/2021
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje vyvěšení záměru na úřední desku obce o pronájmu
rybníka Trávný, parc.č.2581, vodní plocha, k.ú.Dunajovice, výměra 4 800 m2 a parc.č.2584/2 lesní
pozemek o výměře 420 m2, celková výměra 5 220 m2 panu L. V. Pronájem na dobu určitou od
1.10.2021 – 31.12.2026.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 4/8/2021 bylo schváleno.
5) Rozpočtové opatření č.7/2021
Starostka obce a účetní překládají rozpočtové opatření č.7/2021, je přílohou. Rozpočtové opatření
předloženo, přečteno.
Rozpočtové opatření č.7/2021
- Zvýšení příjmů
220 146,39 Kč
- Zvýšení výdajů
130 567 Kč
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.7/2021 (viz příloha)
HLASOVÁNO
5 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
6) Žádost o povolení zřízení jímky a vrtané studny
Na červnovém zasedání zastupitelstva obce se řešila Žádost o povolení zřízení jímky a vrtané
studny od p.T., který je majitel chaty č.1 v lomu v Dunajovické hoře. Zastupitelstvo obce po
majiteli chaty požadovalo dodání hydrogeologického posudku, který nyní zaslal. Projekt
hydrogeologického průzkumu vypracoval Glaukos s.r.o. , Koželužská 172, Tábor, posudek je
přílohou.
Hydrogeologický průzkum bude prováděn za účelem vybudování zdroje podzemní vody pro chatu.
Na lokalitě bude realizován průzkumný vrt s cílem ověřit hydrogeologické poměry a zjistit

vydatnost kolektoru podzemní vody. Projektovaná hloubka průzkumného vrtu je do 50 m podle
zastižené hloubky zvodnění. Předpokládaný odběr je max. 250 l / den, v průměru cca 150 l/den a
celkem max 70m3/rok. Konečné parametry odběru pro povolení odběru vody budou navrženy na
základě výsledků průzkumných prací.
Zřízení jímky podléhá Společnému územnímu souhlasu, který bude řešit majitel chaty se stavebním
úřadem Městského úřadu Třeboň, a kterému bude dokládat projektovou dokumentaci.
Zastupitelstvo obce Dunajovice požaduje doložení projektové dokumentace ke zřízení jímky.
Návrh usnesení č.5/8/2021
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje zřízení vrtané studny u chaty č.1 v lomu parc.č.150/17,
k.ú.Dunajovice a doložení projektové dokumentace ke zřízení jímky.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 5/8/2021 bylo schváleno.
7) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Stavy účtů obce
ČS
210 210,47 Kč ke dni 26.8.2021
ČMZRB
91 103,17 Kč ke dni 31.7. 2021
ČNB
4 136 265,74 Kč ke dni 26.8.2021
Pokladna
2 279 Kč ke dni 26.8.2021
Celkem
4 439 858,38 Kč
8) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 19:45 hod.
Zapsal :

Soňa Srbová

___________________________

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Michal Stolička

__________________________

Petr Holický

___________________________

Ing. Lucie Vítová

___________________________

Starostka obce

V Dunajovicích dne: 2.9.2021
Elektronicky zveřejněno dne :

2.9.2021

