Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 30.9.2021 od
19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 9/2021
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
Ing. Lucie Vítová
Ing. Michal Stolička
Soňa Srbová
Petr Holický
Ing. Petr Pumpr – pozdní příchod 19,20 hod, omluven
Roman Melmer
Omluveni:
PhDr. Petr Kolář
Hosté :
1)Zahájení zasedání
Zasedání zahájeno v 19:05 hod. starostkou obce Ing. Lucií Vítovou (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatovala, že zasedaní bylo řádně svoláno dne 23. září 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 23. září 2021 od 11:05 hod. do
ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a
to od 23. září 2021 od 11:07 hod do 1.října 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:
Petra Holického
Předsedající navrhla ověřovateli zápisu:
Romana Melmera a Ing. Michala Stoličku
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/9/2021
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Petra Holického, ověřovateli zápisu Romana
Melmera a Ing. Michala Stoličku.
HLASOVÁNO
5 x PRO 0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0x PROTI
Usnesení č. 1/9/2021 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Nájemní smlouva Trávný
4) Nájemní smlouva pronájem pozemku
5) Žádost o pronájem rybníka Křížek
6) Rozpočtové opatření č.8/2021
7) Zimní údržba místních komunikací
8) Cenová nabídka Sovt-Radio s.r.o.
9) Žádost Prevent 99

10) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
11) Závěr
Návrh usnesení č.2/9/2021
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/9/2021 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Nájemní smlouva Trávný
Dne 27.8.2021 byl na úřední desce a zároveň na elektronické úřední desce zveřejněn záměr Obce
Dunajovice pronajmout Rybník Trávný parc.č.2581, vodní plocha o výměře 4 800 m2 a
parc.č.2584/2 lesní pozemek o výměře 420 m2 panu Ladislavu Vondrákovi na dobu určitou od
1.10.2021 – 31.12.2026. Roční nájem 1 827,- Kč bez DPH.
Nikdo z občanů a majitelů nemovitostí v obci nepodal žádné vyjádření k záměru, nebylo učiněno
žádné ústní podání, které by bylo zaznamenáno do protokolu.
Pan Ladislav Vondrák telefonicky v týdnu před zasedáním zastupitelstva navrhl, že by na své
náklady opravil bel, hráz, umístil kameny, ale pronájem by chtěl na 10-15 let. Když by se dělaly
takovéto úpravy, je třeba rybník odbahnit. Starostka obce se sejde s panem Vondrákem a domluví
se na konkrétní představě, co vše opravit, co by platil on, co obec. Poté by byla Zastupitelstvu obce
předložena Smlouva o nájmu.
Návrh usnesení č. 3/9/2021
Zastupitelstvo obce Dunajovice odkládá Smlouvu o nájmu panu Ladislavu Vondrákovi do doby,
než se dohodnou konkrétní podmínky.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 3/9/2021 bylo schváleno.
4) Nájemní smlouva pronájem pozemku
Dne 2.9.2021 byl na úřední desce a zároveň na elektronické úřední desce zveřejněn záměr Obce
Dunajovice pronajmout část pozemku 2623/13, zahrada k.ú. Dunajovice, 65m2 paní Olze Rieger na
dobu určitou od 1.10.2021-30.9.2022. Roční nájem Roční nájem 650,- Kč. Jedná se o část pozemku
za zdí u dětského hřiště.
Nikdo z občanů a majitelů nemovitostí v obci nepodal žádné vyjádření k záměru, nebylo učiněno
žádné ústní podání, které by bylo zaznamenáno do protokolu.
Po debatě o konkrétních podmínkách došlo Zastupitelstvo obce k závěru, že část pozemku za
hřištěm, parc.č.2623/13, zahrada, k.ú. Dunajovice nebude z bezpečnostních důvodů pronajímat.
Návrh usnesení č. 4/9/2021
Zastupitelstvo obce Dunajovice zamítá pronájem části pozemku za hřištěm.
HLASOVÁNO
6x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 4/9/2021 bylo schváleno.
5) Žádost o pronájem rybníka Křížek
Dne 9.9.2021 si podal Vladimír Buman žádost o pronájem rybníka Křížek, parc.č.2582/6, vodní
plocha, k.ú. Dunajovice, rybník o výměře 718 m2. Zastupitelstvo obce má záměr pronajmout rybník
Křížek, parc.č.2582/6, vodní plocha, k.ú.Dunajovice, výměra 718 m2. Pronájem na dobu určitou od
1.11.2021 – 31.12.2026, výše nájemného 3 500,- Kč/Ha / rok, tj. 251,-Kč/rok + 21% DPH.
Návrh usnesení č. 5/9/2021
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje vyvěšení záměru na úřední desku obce o pronájmu
rybníka Křížek, parc.č.2582/6, vodní plocha, k.ú.Dunajovice, výměra 718 m2 panu Vladimíru
Bumanovi. Pronájem na dobu určitou od 1.11.2021 – 31.12.2026.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 5/9/2021 bylo schváleno.

6) Rozpočtové opatření č.8/2021
Starostka obce a účetní překládají rozpočtové opatření č.8/2021, je přílohou. Rozpočtové opatření
předloženo, přečteno.
Rozpočtové opatření č.8/2021
- Zvýšení příjmů
6 330 Kč
- Zvýšení výdajů
130 112 Kč
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.8/2021 (viz příloha)
HLASOVÁNO
6 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
7) Zimní údržba místních komunikací
Na nadcházející zimu je třeba zajistit zimní údržbu místních komunikací. V předchozích letech byly
objednány na prohrnování místních komunikací Technické služby Třeboň. Ani v letošním roce
nemá nikdo jiný z obce ani okolních vsí zájem o prohrnování, zašle se žádost o prohrnování opět na
Technické služby Třeboň.
Návrh usnesení č. 6/9/2021
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje zajištění prohrnování místních komunikací společností
Technické služby Třeboň na zimu 2021/2022.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 6/9/2021 bylo schváleno.
8) Cenová nabídka Sovt-Radio s.r.o.
Společnost SOVT-RADIO s.r.o. zaslala cenovou nabídku na zřízení nových bezdrátových hlásičů
na obecní rozhlas. Starostka obce s technikem společnosti projela celou vesnici a vybrali nejlepší
vhodná místa na umístění hlásičů. Hnízda a hlásiče se dají upravit. Cenová nabídka zahrnuje
bezdrátovou ústřednu, 11 hnízd na bezdrátové hlásiče, každé hnízdo 2-3 reproduktory. Cena celkem
175 830,-.
Návrh usnesení č. 7/9/2021
Zastupitelstvo obce Dunajovice zamítá cenovou nabídku.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 7/9/2021 bylo schváleno.
9) Žádost Prevent 99
Obci Dunajovice byla dne 22.9.2021 opět doručena žádost o peněžní příspěvek ve výši 1 374,- Kč
od společnosti Prevent 99. Jihočeský streetwork PREVENT dlouhodobě a pravidelně realizuje
terénní sociální práci na území Jihočeského kraje – Českobudějovicko, Prachaticko, Strakonicko a
Jindřichohradecko. Cílovou skupinou programu jsou osoby závislé a závislostmi ohrožené
(příležitostní i dlouhodobí uživatelé návykových látek, osoby závislé na výherních automatech a
sázkařství. Sociální okolí uživatelů návykových látek, riziková mládež, osoby pohybující se
v rizikových lokalitách).
Tato žádost přišla i v posledních dvou letech, kdy jsme příspěvek zamítli. Nikdo danou společnost
nezná a budeme podporovat společnosti jako je např. Linka Bezpečí, Dobrý Anděl, Loutky
v nemocnici atd.
Návrh usnesení č. 8/9/2021
Zastupitelstvo obce zamítá Darovací smlouvu pro společnost Prevent 99.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 8/9/2021 bylo schváleno.

10) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Stavy účtů obce
ČS
338 869,90 Kč ke dni 30.9.2021
ČMZRB
63 761,17 Kč ke dni 31.8. 2021
ČNB
3 420 998,79 Kč ke dni 30.9.2021
Pokladna
2 170 Kč ke dni 30.9.2021
Celkem
3 825 799,86 Kč
11) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 20:25 hod.
Zapsal :

Petr Holický

___________________________

Ověřovatelé zápisu:

Roman Melmer

__________________________

Ing. Michal Stolička

___________________________

Ing. Lucie Vítová

___________________________

Starostka obce

V Dunajovicích dne: 7.10.2021
Elektronicky zveřejněno dne :

7.10.2021

