Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 11.11.2021 od
19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 11/2021
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
Ing. Lucie Vítová
Ing. Michal Stolička
Soňa Srbová
Petr Holický
Roman Melmer
Omluveni:
PhDr. Petr Kolář
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 4. listopadu 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 4. listopadu 2021 od 12:50 hod.
do ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“
a to od 4. listopadu 2021 od 12:55 hod do 12. listopadu 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:
Romana Melmera
Předsedající navrhla ověřovateli zápisu:
Petra Holického a Ing. Michala Stoličku
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/11/2021
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Romana Melmera, ověřovateli zápisu Petra
Holického a Ing. Michala Stoličku.
HLASOVÁNO
5 x PRO 0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0x PROTI
Usnesení č. 1/11/2021 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání
4) Návrh rozpočtu na rok 2022
5) Návrh střednědobého výhledu na rok 2022 - 2024
6) Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2022
7) Pachtovní smlouva Trávný
8) Rozpočtové opatření č.10/2021
9) Abeceda první pomoci

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

0 x PROTI

3) Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání
Dne 22.10.2021 byl na úřední desce a zároveň na elektronické úřední desce zveřejněn záměr Obce
Dunajovice pronajmout část budovy č.p.18, Společenský dům Dunajovice paní A. N.
Podmínky:
- pronájem na dobu určitou od 12.11.2021 do 31.12.2022,
- stejné prostory jako doposud – část budovy zahrnující celou místnost Formanky se zázemím
(výčep), sklady s chodbou za Formankou (výčepem), sociální zařízení s chodbou, vstupní zádveří a
jihozápadní 1/3 plochy sálu. Celkem výměra k pronájmu 186,17 m2, včetně stávajícího vybavení
(výčepní stolice, výčepní sklo, lednice, stoly, židle, lavice)
- výše nájemného 500,-/měsíc + energie (otop zajistí obec)
- minimální počet dnů v týdnu, kdy by byl hostinec otevřen – 4 dny (víkend + libovolný den
v týdnu), v zimních měsících říjen – březen otevřeno min. 3dny.
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 je předložena Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání.
Návrh usnesení č. 3/11/2021
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání pro
paní A. N., pronájem od 12.11.2021 - 31.12.2022.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 3/11/2021 bylo schváleno.
4) Návrh rozpočtu na rok 2022
Starostka obce a účetní překládají návrh rozpočtu na rok 2022.
Návrh rozpočtu na rok 2022 bude zveřejněn na úřední desce i elektronicky na webových stránkách
obce dne 12.11.2021. Zastupitelé byli požádáni, aby předložili své návrhy na doplnění či vyškrtnutí
některých položek rozpočtu.
Návrh usnesení č. 4/11/2021
Zastupitelstvo obce Dunajovice zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2022.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 4/11/2021 bylo schváleno.
5) Návrh střednědobého výhledu na rok 2022 - 2024
Starostka obce a účetní překládají návrh střednědobého výhledu na rok 2022 - 2024.
Návrh usnesení č. 5/11/2021
Zastupitelstvo obce Dunajovice zveřejňuje návrh střednědobého výhledu na rok 2022 - 2024.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 5/11/2021 bylo schváleno.
6) Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2022
Zastupitelstvu obce je předložena kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2022. Kalkulace
vychází ze skutečných nákladů na provoz Vodovodu Dunajovice a Kanalizace a ČOV Dunajovice
za rok 2021, předpokládaných nákladů na provoz v roce 2022.

Cena pohyblivé složky vodného v roce 2021
Kalkulace ceny pohyblivé složky na rok 2022

29,54 Kč /m3
29,90 Kč /m3

32,49 Kč/m3 vč. DPH
32,89 Kč/m3 vč. DPH

Cena pevné složky vodného v roce 2021
Kalkulace pevné složky vodného pro rok 2022

24,00 Kč /měsíc
24,00 Kč /měsíc

26,40Kč/měsíc vč. DPH
26,40Kč/měsíc vč. DPH

Cena Stočné v roce 2021
45,65 Kč /m3
50,21 Kč /m3 vč. DPH
Kalkulace Stočné pro rok 2022
45,75 Kč /m3
50,32 Kč /m3 vč. DPH
Návrh usnesení č. 6/11/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhláškou č. 3/2021 cenu vodného a stočného pro
rok 2022 ve výši:
- cena pohyblivé složky vodného na rok 2021 ve výši 29,90 Kč /m3 bez DPH, 32,89 Kč / m3
vč. DPH
- cenu pevné složky vodného pro rok 2022 podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru ve výši
288,- Kč / rok bez DPH, 316,80 Kč / rok vč. DPH, to je cena pevné složky vodného ve výši
24,00 Kč /měsíc bez DPH, 26,40 Kč /měsíc vč. DPH
- cena pohyblivé složky stočného pro rok 2022 45,75 Kč /m3 bez DPH, 50,32 Kč /m3 vč.DPH
Ceny platné od 1.1.2022.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 6/11/2021 bylo schváleno.
7) Pachtovní 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 L. V. na dobu určitou od 1.12.2021 – 31.12.2026, bel a rouru
opraví obec. Roční nájem 1 827,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvu obce je předložena Nájemní smlouva.
Návrh usnesení č. 7/11/2021
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje Nájemní smlouvu panu L. V. na rybník Trávný, pronájem
od 1.12.2021, roční nájem 1 827,- Kč bez DPH a splatný do konce roku.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 7/11/2021 bylo schváleno.
8) Rozpočtové opatření č.10/2021
Starostka obce a účetní překládají rozpočtové opatření č.10/2021, je přílohou. Rozpočtové opatření
předloženo, přečteno.
Rozpočtové opatření č.10/2021
- Zvýšení příjmů
222 688,32 Kč
- Zvýšení výdajů
545 991 Kč
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.10/2021 (viz příloha)
HLASOVÁNO
5 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
9) Abeceda první pomoci
Dne 9.11.2021 přišla žádost o podporu projektu „Abeceda první pomoci“ od České společnosti
Stopa bezpečí s.r.o., která úzce spolupracuje s Modrou linkou, z.s. a dalšími partnery na
preventivních publikacích pro děti. Publikace vyjde v březnu 2022 a bude distribuována zdarma do
škol a nemocnic v Jihočeském kraji.
Většina příruček první pomoci vychází ze skutečnosti, že máme k dispozici příruční lékárničku. Ale
jak postupovat, když nás náhlá zdravotní příhoda či úraz zastihnou na procházce, jízdě na kole, příp.
cestou na nákup? V publikaci je popsáno, jak se zachovat např. při bezvědomí, zasažení
elektrickým proudem, krvácení, popáleniny, klíště, masáž srdce, šok, tonutí, uštknutí, úžeh, výron,
vnitřní zranění, zlomenina. Podpořitel projektu má uveřejněnou prezentaci uvnitř publikace.

Velikost prezentace – 1/1 strany – cena 15 000,-, 50 ks brožur, ½ strany, cena 6 900,-, 30 ks brožur,
řádková inzerce, cena 4 000,-, 5 ks brožur.
Návrh usnesení č. 8/11/2021
Zastupitelstvo obce Dunajovice zamítá předloženou žádost.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 8/11/2021 bylo schváleno.
10) Žádost o povolení zřízení jímky
Majitel chaty v lomu p. J. T. měl doložil projektovou dokumentaci ke zřízení jímky, kterou musí
také předložit stavebnímu úřadu Třeboň. Majitel dodal pouze 1 list, kde není vše požadované
doloženo.
Návrh usnesení č. 9/11/2021
Zastupitelstvo obce Dunajovice požaduje předložení kompletní projektové dokumentace.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 9/11/2021 bylo schváleno.
9) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Stavy účtů obce
ČS
NRB
ČNB
Pokladna
Celkem

217 053,94 Kč ke dni 11.11.2021
49 209,67 Kč ke dni 31.10. 2021
3 278 098,81 Kč ke dni 11.11.2021
4 935 Kč ke dni 11.11.2021
3 549 297,42 Kč

10) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 20:45 hod.
Zapsal :

Roman Melmer

___________________________

Ověřovatelé zápisu:

Petr Holický

__________________________

Ing. Michal Stolička

___________________________

Ing. Lucie Vítová

___________________________

Starostka obce

V Dunajovicích dne: 18.11.2021
Elektronicky zveřejněno dne :

18.11.2021

