Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 10.2.2022 od
19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 1/2022
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
Ing. Lucie Vítová
Ing. Michal Stolička
Soňa Srbová
Petr Holický
Ing. Petr Pumpr
PhDr. Petr Kolář
Roman Melmer
Omluveni:
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 3. února 2022.
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 3. února 2022 od 14:25 hod. do
ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a
to od 3. února 2022 od 14:29 hod do 11. února 2022.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatovala, že přítomno je 7 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:
Romana Melmera a Petra Holického
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/1/2022
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem PhDr. Petra Koláře, ověřovateli zápisu
Romana Melmera a Petra Holického.
HLASOVÁNO
7 x PRO 0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0x PROTI
Usnesení č. 1/1/2022 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) LSPP – Žádost o peněžní dar z rozpočtu obce Dunajovice
4) Dohoda o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby
5) Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícímu k podnikání
6) Sdružení místních samospráv
7) Rozpočtové opatření č.12/2021
8) Výběrové řízení na zhotovitele – Dunajovice oprava kanalizační stoky na p.č.2623/1

9) Ustanovení komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Dunajovice oprava kanalizační
stoky na p.č.2623/1
10) Bezobslužná prodejna Contio 24
11) Výroční zpráva o poskytování informací
12) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
13) Závěr
Návrh usnesení č.2/1/2022
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/1/2022 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) LSPP – Žádost o peněžní dar z rozpočtu obce Dunajovice
Lékařská služba první pomoci Třeboň o.p.s. zaslala Žádost o peněžní dar z rozpočtu obce
Dunajovice. Požadovaná částka činí 13,-Kč/ obyvatele, podle počtu obyvatel ke dni 1.1.2022. Obec
Dunajovice má k 1.1.2022 217 obyvatel, příspěvek činí 2 821,- Kč.
LSPP o.p.s. je neziskovou organizací, bez podpory a dotací od orgánů státní správa a sponzorských
příspěvků nemohla existovat. Od ledna 2021 se ordinace zapojila k antigennímu testování pro
veřejnost. Dále byl dokončen projekt z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR –
Zlepšování úrovně vzdělanosti laické veřejnosti v problematice poskytování první pomoci se
zaměřením na žáky základních a středních škol.
Návrh usnesení č. 3/1/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost o peněžní dar z rozpočtu obce Dunajovice ve výši 2 821,- Kč.
Bude sepsána Darovací smlouva.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 3/1/2022 bylo schváleno.
4) Dohoda o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby
Obec Dunajovice (Objednatel) a Marius Pedersen (Zhotovitel), a.s. uzavřeli dne 1.4.2012 Smlouvu
o zajištění sběru, svozu a zneškodňování komunálního odpadu a jeho složek. Na základě Smlouvy
Zhotovitel poskytuje Objednateli službu spočívající mimo jiné ve sběru a nakládání s papírem jako
odpadem a druhotnou surovinou, jehož původcem je Objednatel. Tuto Dohodu smluvní strany
uzavírají za účelem sjednání a poskytnutí jednorázové slevy v souvislosti s nakládáním s papírem, a
to vzhledem k tomu, že spolupráce na základě Smlouvy je mezi smluvními stranami dlouhodobá a
že Objednatel s ohledem na mimořádný propad cen papíru na trhu druhotných surovin v období let
2019 a 2020 poskytl Zhotoviteli platbu ve formě recyklačního poplatku. Vzhledem k tomu, že v
roce 2021 došlo k mimořádnému skokovému vzrůstu ceny papíru na trhu druhotných surovin,
přistoupil Zhotovitel v rámci reciprocity k poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby poskytované
Objednateli na základě Smlouvy. Smluvní strany se dohodly na poskytnutí jednorázové slevy z
ceny za služby dle Smlouvy připadající na období leden až prosinec 2021. Smluvní strany se
dohodly na výši jednorázové slevy 950,- Kč/t bez DPH x 3,64 t převzatého separovaného papíru
Zhotovitelem od Objednatele v roce 2021.
Návrh usnesení č. 4/1/2022
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje Dohodu o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 4/1/2022 bylo schváleno.
5) Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícímu k podnikání
Současná nájemnice v hostinci, paní Alena Nováková, má s obcí Dunajovice uzavřenou Smlouvu o
nájmu prostoru sloužícímu k podnikání, zahrnující tyto prostory - Formanku, sklad nápojů a sklad
piva s chodbou, sociální zařízení s chodbou, jihozápadní 1/3 sálu – budoucí jídelnu a vstupní
zádveří o celkové výměře 186,17 m2, měsíční platba 500 Kč.

V lednu 2022 byla dokončena oprava kuchyně (prostory o výměře 49,92 m2). Zastupitelstvu obce je
předložen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícímu k podnikání, měsíční platba od
1.3.2022 za tyto prostory – 200 Kč. Celková výměra pronajatého prostoru je 236,09 m2 a měsíční
platba celkem za tyto prostory 700 Kč.
Návrh usnesení č. 5/1/2022
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícímu k podnikání.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 5/1/2022 bylo schváleno.
6) Sdružení místních samospráv
V lednu přišel návrh ze Sdružení místních samospráv o vstupu do sdružení. Sdružení místních
samospráv ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí
zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především
prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení
daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů,
prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a
spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i
krajů v ČR.
Co SMS obci nabízí:
- právní poradna pro členy zdarma, semináře a další vzdělávací akce pro členy zdarma,
telefonické poradenství ve specifických otázkách zdarma, opora v silné celostátní organizaci
s dosahem do všech krajů ČR.
- členským obcím poskytují bezplatnou právní poradnu
- pomáhají obcím se zajištěním povinností vyplývajících z GDPR
- pořádá bezplatné semináře, webináře a další vzdělávací akce na témata přímo související se
správou obce (zákon o obcích, stavební zákon, školství, pohřebnictví, strategické řízení,
zákoník práce, evidence obyvatel atd.); mezi tato akce patří také třídenní „Univerzita
starosty“ určená nejen starostům a zastupitelům, ale také zaměstnancům obecních úřadů
- ve specifických otázkách nabízí telefonické konzultace zdarma
- poradenství a pomoc s dotacemi zajišťuje dotační poradna
- jako novou službu nabízí zpracování programu rozvoje obce
- členy pravidelně informují o podstatném dění prostřednictvím tištěného zpravodaje SMSka
a e-mailových newsletterů
Členský příspěvek SMS ČR se skládá z částky 3500,- Kč na každou obec / město (zásada rovnosti)
a dále z příspěvku 2 Kč na každého občana obce / města.
V jihočeském kraji je aktuálně 161 členských obcí a měst.
Návrh usnesení č. 6/1/2022
Zastupitelstvo obce Dunajovice s ch v a l u j e přistoupení obce Dunajovice do Sdružení místních
samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky a u k l á d á
starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla
Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva
obce.HLASOVÁNO 7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 6/1/2022 bylo schváleno.
7) Rozpočtové opatření č.12/2021
Starostka obce a účetní překládají rozpočtové opatření č.12/2021, je přílohou. Rozpočtové opatření
předloženo, přečteno.
Rozpočtové opatření č.12/2021
- Zvýšení příjmů 802 938,40 Kč
- Zvýšení výdajů 469 164 Kč
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.12/2021 (viz příloha)

HLASOVÁNO 7 x PRO

0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ

0x PROTI

8) Výběrové řízení na zhotovitele – Dunajovice oprava kanalizační stoky na p.č.2623/1
Dne 13.12.2021 byla podána Žádost o dotaci – „Dunajovice oprava kanalizační stoky na
p.č.2623/1“ v Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2022. Souhrn investičních a
neinvestičních výdajů akce činí 670 tis. Kč, z toho požadovaná dotace 300 tis. (60%), z toho vlastní
podíl obce 370 tis. Kč (40%). Kontrola, hodnocení a výběr žádostí, rozhodnutí o přidělení dotace
probíhá v termínu 1.1. - 31.5.2022.
Dle vnitřní směrnice č.1/2017 Zadávání veřejných zakázek budou osloveny minimálně 3 stavební
společnosti o zaslání cenové nabídky na základě položkového rozpočtu na „Dunajovice oprava
kanalizační stoky na p.č.2623/1“. Výzva bude zveřejněna na kamenné i elektronické úřední desce
Obce Dunajovice a také na Profilu zadavatele. Realizace proběhne v případě schválení dotace
Jihočeským krajem a do konce srpna 2022. Zahájení stavby nejdříve 6.6.2022, ukončení stavby –
předání Předávacím protokolem nejpozději 31.8.2022. Technický dozor investora a autorský dozor
– Aquaprojekt, Ing. Michal Manda.
Budou osloveny tyto společnosti - ZVŠ stavitelství Třeboň, František Petrách – Služby, Čakov,
Lesostavby Třeboň a.s., Stavitelství Skalice, KREDIT DM s.r.o. a výzva se zveřejní na kamenné i
elektronické úřední desce, bude zveřejněna i na Profilu zadavatele. Podání nabídek do 9.3.2022 do
16 hod. Předložena zadávací dokumentace k doplnění.
Návrh usnesení č. 7/1/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje zaslání Zadávací dokumentace, výzvy k podání nabídky, návrhu
Smlouvy o dílo a položkového rozpočtu ke zpracování cenové nabídky na „Dunajovice oprava
kanalizační stoky na p.č.2623/1“ těmto společnostem - ZVŠ stavitelství Třeboň, František Petrách –
Služby, Čakov, Lesostavby Třeboň a.s., Stavitelství Skalice, KREDIT DM s.r.o. a výzva se zveřejní
na kamenné i elektronické úřední desce a na Profilu zadavatele. Realizace v případě schválení
dotace Jihočeským krajem a oprava do konce srpna 2022. Podání nabídek do 9.3.2022 do 16 hod.
Zahájení stavby nejdříve 6.6.2022, ukončení stavby – předání Předávacím protokolem nejpozději
31.8.2022.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 7/1/2022 bylo schváleno.
9) Ustanovení komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Dunajovice oprava kanalizační
stoky na p.č.2623/1
Zastupitelstvo obce jmenuje výběrovou komisi pro hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s
názvem „Dunajovice oprava kanalizační stoky na p.č.2623/1“ v tomto složení:
Ing. Lucie Vítová, Ing. Michal Stolička, Soňa Srbová, Petr Holický, Ing. Petr Pumpr, PhDr. Petr Kolář,
Roman Melmer.
Návrh usnesení č. 8/1/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje zaslání Zadávací dokumentace, výzvy k podání nabídky, návrhu
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje výběrovou komisi pro hodnocení veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem „Dunajovice oprava kanalizační stoky na p.č.2623/1“ v tomto složení: Ing. Lucie
Vítová, Ing. Michal Stolička, Soňa Srbová, Petr Holický, Ing. Petr Pumpr, PhDr. Petr Kolář, Roman
Melmer.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 8/1/2022 bylo schváleno.
10) Bezobslužná prodejna Contio 24
V únoru přišla nabídka na možnost zřízení bezobslužné prodejny Contio 24. Základními prvky
Contio 24 je individuální identifikace zákazníka, jednoduše ovladatelný samoobslužný kiosek a až
24-hodinový bezpečný provoz bez potřeby prodávajícího. Contio 24 dále disponuje ověřenou
internetovou nadstavbou pro vzdálenou správu prodejny. Způsob nakupování je jednoduchý a
snadno zvládnutelný.

Návrh usnesení č. 9/1/2022
Zastupitelstvo obce zamítá předloženou nabídku.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 9/1/202 bylo schváleno.

0 x PROTI

11) Výroční zpráva o poskytování informací
Obec je povinný subjekt při poskytování informací podle §2 odst.1 zákona č.106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím,. Ve znění pozdějších předpisů, přičemž výkonnou složkou,
která zabezpečuje plnění stanovených povinností orgánů obce, je Obecní úřad Dunajovice.
V souladu se zákonem jsou evidovány pouze písemné žádosti o informace, a těch se tato zpráva
týká.
Za rok 2021 nebyla podána žádná písemná žádost o poskytnutí informace podle zákona.
Výroční zpráva o poskytování informací bude zveřejněna na úřední desce 11.2.2022.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené informace.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
12) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
K 1.1.2022 byl aktualizován Provozní řád vodovodu Dunajovice. Projektovou dokumentaci
vyhotovil Ing. Michal Manda, Aquaprojekt České Budějovice.
V únoru 2022 byla vytvořena Pasportizace veřejného osvětlení. Projektovou dokumentaci
vyhotovila společnost Ekosvětlo s.r.o.
V sobotu 5.3.2022 od 20 hod se bude konat v místním hostinci Hasičský ples. K tanci a poslechu
hraje skupina Tamara.
V sobotu 7.5.2022 se koná v sále místního hostince od 16hod. posezení ke dni matek. Všechny
matky, ženy a babičky jsou srdečně zváni. Občerstvení zajištěno.
V sobotu 4.6.2022 se koná v sále místního hostince pouťová zábava. Začátek ve 20hod, k tanci a
poslechu zahraje skupina Takton. V neděli 5.6.2022 proběhne tradiční pouť v Dunajovické hoře.
Začátek mše v kapli v Dunajovické hoře je ve 11 hod. Budíček zajišťuje SDH Dunajovice.
Dětský den a Vítání léta proběhne v sobotu 18.6.2022.
Stavy účtů obce
ČS
NRB
ČNB
Pokladna
Celkem

340 361,75 Kč ke dni 10.2.2022
27 667,73 Kč ke dni 31.1. 2022
2 897 924,93 Kč ke dni 10.2.2022
67 412 Kč ke dni 10.2.2022
3 333 376,41 Kč

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

PhDr. Petr Kolář

___________________________

Ověřovatelé zápisu:

Roman Melmer

__________________________

Petr Holický
Starostka obce

Ing. Lucie Vítová

___________________________
___________________________

V Dunajovicích dne: 17.2.2022
Elektronicky zveřejněno dne :

17.2.2022

