Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 9.12.2021 od
19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 12/2021
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 2. prosince 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 2. prosince 2021 od 08:05 hod. do
ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a
to od 2. prosince 2021 od 08:09 hod do 10. prosince 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.1/12/2021
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Soňu Srbovou, ověřovateli zápisu Ing.
Michala Stoličku a Ing. Petra Pumpra.
HLASOVÁNO
5 x PRO 0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0x PROTI
Usnesení č. 1/12/2021 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Návrh dodatku č.8 smlouvy na sběr a svoz a odstranění odpadu
4) Schválení střednědobého rozpočtového výhledu 2022 - 2024
5) Schválení rozpočtu na rok 2022
6) Inventury za rok 2021, inventurní komise
7) Místní program obnovy venkova 2022 – 2030
8) Strop obecní úřad
9) Rozpočtové opatření č.11/2021

10) Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
11) Smlouva o sdružené dodávce energií
12) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
13) Závěr
Návrh usnesení č.2/12/2021
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje navržený program schůze.

HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/12/2021 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Návrh dodatku č.8 smlouvy na sběr a svoz a odstranění odpadu
Společnost Marius Pedersen, předložila Obci Dunajovice Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č.
62137/12 na sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu platné od 1.4.2012 a uzavřené mezi Obcí
Dunajovice a společností Marius Pedersen a.s., IČ 42194920. Uvedené ceny jsou bez DPH.
- Jednotková hodinová sazba za dopravu 1 550,- Kč/hod
- Cena odstranění KO 1 660,- Kč/t (účtovaný obci do 200 kg za občana za rok), cena 2 060,-/t
(účtovaný obci od 200 kg za občana za rok)
- jednotková hodinová sazba za dopravu Bobr press – 2 037,-/ hod
- svoz separovaného odpadu (papír, plast) 1 417,- Kč/ svoz pytlů
- svoz separovaného odpadu – sklo 1 417,- Kč/svoz
- svoz separovaného odpadu – kovy 357,- Kč/svoz
- jedlý olej a tuk – na výzvu, 214,- Kč/svoz
- pronájem kontejneru 1.100 litrů – sklo, kovy 2 305,- Kč/rok/1ks
- recyklační poplatek – plast, papír – výše bude předem oznámena
Svozové režimy: KO 1x za 14 dní (26 svozů), Papír a plast 1x za měsíc (13 svozů), Kov a sklo 1x
za 2 měsíce (6 svozů), jedlý olej a tuk na výzvu.
Návrh usnesení č. 3/12/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 62137/12 na sběr, svoz a
odstranění komunálního odpadu platné od 1.4.2012 a uzavřené mezi Obcí Dunajovice a společností
Marius Pedersen a.s., IČ 42194920. Viz příloha.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 3/12/2021 bylo schváleno.
4) Schválení střednědobého rozpočtového výhledu 2022 - 2024
Dne 12.11.2021 byl na pevné i elektronické úřední desce vyvěšen návrh Střednědobého výhledu
rozpočtu na 2022 - 2024. Střednědobý výhled rozpočtu na 2022 - 2024 je předložen zastupitelstvu
obce ke schválení.
Návrh usnesení č. 4/12/2021
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na 2022 – 2024 s příjmy ve
výši 4 500 000 Kč a výdaji 4 000 000 Kč + financování úvěrů 80 676 Kč a přebytkem 419 324 Kč.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 4/12/2021 bylo schváleno.
5) Schválení rozpočtu na rok 2022
Dne 12.11.2021 byl na pevné i elektronické úřední desce vyvěšen návrh Rozpočtu na rok 2022.
Návrh rozpočtu je předkládán ke schválení jako přebytkový, kde
- příjmy ve výši 5 006 240,35 Kč
- výdaje ve výši 4 344 702,59 Kč
- financování (úvěry) ve výši 245 585,00 Kč
- přebytek rozpočtu ve výši 415 952,76 Kč
Viz příloha

Návrh usnesení č. 5/12/2021
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2022 v nezměněné podobě od vyvěšeného návrhu.
Přebytkový rozpočet na rok 2022 v paragrafech s
- příjmy ve výši 5 006 240,35 Kč
- výdaje ve výši 4 344 702,59 Kč
- financování (úvěry) ve výši 245 585,00 Kč
- přebytek rozpočtu ve výši 415 952,76 Kč
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 5/12/2021 bylo schváleno.
6) Inventury za rok 2021, inventurní komise
Starostka obce nařizuje inventarizaci majetku a závazků Obce Dunajovice ke dni 31.12.2021.
Jmenování inventarizační komise:
Ing. Petr Pumpr.– předseda
Eva Čadová - člen
Soňa Srbová - člen
Jana Strouhová – člen
Inventury proběhnou:
- fyzické inventury od 2.1.2022 do 31.1.2022
- dokladové inventury od 2.1.2022 do 31.1.2022
Návrh usnesení č. 6/12/2021
Zastupitelstvo obce bere na vědomí provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2021
a schvaluje složení inventarizační komise ve složení:
Ing. Petr Pumpr.– předseda
Eva Čadová - člen
Soňa Srbová - člen
Jana Strouhová – člen
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 6/12/2021 bylo schváleno.
7) Místní program obnovy venkova 2022 – 2030
Starostka obce předkládá návrh – aktualizaci Místního programu obnovy venkova obce Dunajovice
na období 2022 - 2030. Viz Příloha.
Návrh usnesení č. 7/12/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizovaný „Místní program obnovy venkova obce Dunajovice na
období 2022 až 2030“ doplněný o nové projekty.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 7/12/2021 bylo schváleno.
8) Strop obecní úřad
Dne 1.12.2021 navštívil Obecní úřad Dunajovice pracovník společnosti Chytré střechy s.r.o. Byl
zde už před cca 5 lety, kde jak tehdy, tak nyní zkontroloval krov a strop nad obecním úřadem.
Doporučuje injektáž v kombinaci s vysokotlakým postřikem, případně vysokotlaký postřik Xilix
gelem, který se vpíjí do 3-4 cm. Na stropu nad obecním úřadem se byla podívat poté starostka ještě
s P. H., veškeré poznatky přednesli zastupitelstvu obce. Pracovník této společnosti byl na obecním
úřadu již někdy v roce 2016 a jeho nabídka se též zamítala.
Návrh usnesení č. 8/12/2021
Zastupitelstvo obce zamítá nabídku společnosti Chytré střechy s.r.o.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 8/12/2021 bylo schváleno.

9) Rozpočtové opatření č.11/2021
Starostka obce a účetní překládají rozpočtové opatření č.11/2021, je přílohou. Rozpočtové opatření
předloženo, přečteno.
Rozpočtové opatření č.11/2021
- Zvýšení příjmů
0 Kč
- Zvýšení výdajů
92 583 Kč
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.11/2021 (viz příloha)
HLASOVÁNO
5 x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
10) Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
Jihočeský kraj vyhlásil dotační program „Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných
hasičů“ obcí Jihočeského kraje, opatření č.3 – výměna garážových vrat PZ pro jednotky SDH obcí
kategorie JPO V. Termín pro podání žádostí je od 3.1.2022 do 14.1.2022 do 12 hod., realizace
projektu 1.1.2022 – 17.10.2022, závěrečné vyúčtování do 31.10.2022, výše dotace Jihočeského
kraje je 70%, spoluúčast obce je 30%.
Návrh usnesení č. 9/12/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na Jihočeský kraj do Krajského investičního dotačního
programu „Investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ – výměna garážových vrat.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 9/12/2021 bylo schváleno.
11) Smlouva o sdružené dodávce energií
V říjnu tohoto roku ukončil svoji činnost dodavatel energií Bohemia Energy. Tohoto dodavatele
měla obec na odběrném čísle parc.č.2605/5, k.ú. Dunajovice – vodárna. Od ukončení činnosti
dodavatele elektřiny je obec v režimu dodavatele poslední instance u společnosti E-on. Starostka
obce hned v říjnu poptala společnost E-on o cenovou nabídku na výše uvedené odběrné místo.
Společnost E-on nyní cenovou nabídku zaslala. Produktová řada Variant PRO 24 Podzim I., doba
trvání smlouvy 24 měsíců, distribuční sazba C45d, cena za dodávku elektřiny ve VT (Kč/MWh) –
3 612,- bez DPH, cena za dodávku elektřiny v NT (Kč/MWh) – 3 475,- bez DPH.
Návrh usnesení č. 10/12/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o sdružené dodávce energií na odběrném místě
parc.č.2605/5, k.ú. Dunajovice.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 10/12/2021 bylo schváleno.

12) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Stavy účtů obce
ČS
NRB
ČNB
Pokladna
Celkem

168 970,29 Kč ke dni 9.12.2021
21867,67 Kč ke dni 30.11. 2021
3 217 279,86 Kč ke dni 9.12.2021
1 217 Kč ke dni 9.12.2021
3 409 334,82 Kč

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

Soňa Srbová

___________________________

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Michal Stolička

__________________________

Ing. Petr Pumpr

___________________________

Ing. Lucie Vítová

___________________________

Starostka obce

V Dunajovicích dne: 16.12.2021
Elektronicky zveřejněno dne :

16.12.2021

