Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis z náhradního zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne
21.4.2022 od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 3/2022
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
Ing. Lucie Vítová
Ing. Michal Stolička
Roman Melmer
Petr Holický
Soňa Srbová
Ing. Petr Pumpr – pozdní příchod v 19,45 hod, omluven
Omluveni:
PhDr. Petr Kolář
Hosté :
1)Zahájení zasedání
Náhradní zasedání zahájeno v 19:00 hod. starostkou obce Ing. Lucií Vítovou (dále jako
„předsedající“). Předsedající schůze konstatovala, že zasedaní bylo řádně svoláno dne 14. dubna
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 14. dubna 2022 od
08:45 hod. do ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně byla zveřejněna na „elektronické
úřední desce“ a to od 14. dubna 2022 od 08:49 hod do 22. dubna 2022.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatovala, že přítomno je 5 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo není usnášení schopné (§ 92
odst. 3 zákona o obcích). Zasedání zastupitelstva obce Dunajovice, které se mělo konat 7. dubna
2022, bylo odloženo, protože se na řádně svolané zastupitelstvo dostavili pouze 3 členi
zastupitelstva, ostatní se omluvili.
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.1/3/2022
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. 1/3/2022 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Darovací smlouva Linka bezpečí, z.s.
4) Inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2021
5) Soupis majetku k vyřazení
6) Smlouva o nájmu bytu
7) Rozpočtová opatření č.1/2022 a č.2/2022

8) Revokace usnesení č.5/12/2021
9) Volby do zastupitelstev obcí – stanovení počtu členů zastupitelstva obce
10) Fasáda hostinec
11) Jímka – p. Tlačil
12) Podnět k výstavbě rozhledny
13) Žádost o prodej pozemku p.č.194/1
14) Smlouva o dílo
15) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
16) Schválení závěrečného účtu Obce Dunajovice za rok 2021
17) Účetní závěrka za rok 2021
18) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
19) Závěr
Návrh usnesení č.2/3/2022
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/3/2022 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Darovací smlouva Linka bezpečí, z.s.
Na minulém zastupitelstvu Obce Dunajovice byla schválena Žádost o podporu provozu Linky
bezpečí, z. s. ve výši 2 000,- Kč. Starostka obce předkládá Darovací smlouvu.
Návrh usnesení č. 3/3/2022
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje Darovací smlouvu pro Linku bezpečí, z.s. ve výši 2 000
Kč.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 3/3/2022 bylo schváleno.
4) Inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2021
Inventarizační komise, ve složení - Předseda Ing. Petr Pumpr, členky – Soňa Srbová, Eva Čadová,
předložila zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků k 31.12.2021. Inventarizační komise
neshledala rozdíly mezi fyzickou a dokladovou inventarizací.
Návrh usnesení č. 4/3/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizaci majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2021.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 4/3/2022 bylo schváleno.
5) Soupis majetku k vyřazení
Inventarizační komise předkládá zastupitelstvu ke schválení seznam majetku, vhodného k vyřazení
vzhledem k jeho opotřebení: Kolébkový zvedák traktoru, psací stroj Zeta, Mobilní telefon Nokia 1600,
Konvertor 2kW, Varná konvice, Diktafon MTC, Tiskárna Brother, 2x Radiostanice Elix K-22, Foto
Olympus.
Návrh usnesení č. 5/3/2022
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje vyřazení seznamu majetku – Kolébkový zvedák traktoru,
psací stroj Zeta, Mobilní telefon Nokia 1600, Konvertor 2kW, Varná konvice, Diktafon MTC, Tiskárna
Brother, 2x Radiostanice Elix K-22, Foto Olympus.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 5/3/2022 bylo schváleno.
6) Smlouva o nájmu bytu
Dne 11.3.2022 byl na úřední desce a zároveň na elektronické úřední desce zveřejněn záměr Obce
Dunajovice pronajmout část budovy č.p.18 – byt o výměře 62,08 m2 Dunajovice paní Jiřině

Palusové. Pronájem na dobu určitou od 1.5.2022 – 30.4.2024, výše nájemného 5 000,-/ měsíc +
energie (vodné, stočné, otop – uhlí).
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 bytového prostoru.
Návrh usnesení č. 6/3/2022
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje Smlouvu o nájmu bytového prostoru pro paní Jiřinu
Palusovou, pronájem od 1.5.2022 – 30.4.2024.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 6/3/2022 bylo schváleno.
7) Rozpočtová opatření č.1/2022 a č.2/2022
Starostka obce a účetní překládají rozpočtová opatření č.1/2022 a č.2/2022, jsou přílohou.
Rozpočtová opatření předložena, přečtena.
Rozpočtové opatření č.1/2022
- Zvýšení příjmů 0 Kč
- Zvýšení výdajů 474 768 Kč
Rozpočtové opatření č.2/2022
- Zvýšení příjmů 5 130 Kč
- Zvýšení výdajů 33 698 Kč
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č.1/2022 a č.2/2022 (viz příloha)
HLASOVÁNO
5x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
8) Revokace usnesení č.5/12/2021
Dne 9.12.2021 byl schválen rozpočet na rok 2022. Rozpočet byl schválen s v příjmech para 3639,
položka 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 2 400,- Kč. Chybou v součtu se stalo,
že konečná částka příjmů byla zveřejněná ve výši 5 006 240,35. Správná částka příjmů schváleného
rozpočtu pro rok 2022 je 5 008 640,35.
Návrh usnesení č. 7/3/2022
Zastupitelstvo obce Dunajovice revokuje usnesení ze dne 9.12.2021 a schvaluje rozpočet jako
přebytkový na rok 2022 v paragrafech s
- příjmy ve výši 5 008 640,35 Kč
- výdaje ve výši 4 344 702,59 Kč
- financování (úvěry) ve výši 245 585,00 Kč
- přebytek rozpočtu ve výši 418 352,76 Kč
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 7/3/2022 bylo schváleno.
9) Volby do zastupitelstev obcí – stanovení počtu členů zastupitelstva obce
Ve dnech 23. a 24. září 2022 se budou konat volby do Zastupitelstev obcí. Zastupitelstvo obce
Dunajovice stanovuje v souladu s § 67 a § 68 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva obce Dunajovice pro volební období 2022 – 2026
na 7 členů.
Návrh usnesení č. 8/3/2022
Zastupitelstvo obce Dunajovice stanovuje v souladu s § 67 a § 68 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva obce Dunajovice pro volební období 2022
– 2026 na 7 členů.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 8/3/2022 bylo schváleno.

10) Fasáda hostinec
V roce 2020 se opravovala fasáda na hostinci – přední strana a strana ke klubovně. Zbývá opravit
ještě stranu směrem k návesnímu rybníku. Rozpočtářka zpracovala položkový rozpočet na tuto akci.
Dle vnitřní směrnice č.1/2017 Zadávání veřejných zakázek budou osloveny minimálně 3 stavební
společnosti o zaslání cenové nabídky na základě položkového rozpočtu na „Hostinec Dunajovice –
oprava části fasády“. Výzva bude zveřejněna na kamenné i elektronické úřední desce Obce
Dunajovice. Zahájení stavby nejdříve 6.6.2022, ukončení stavby – předání Předávacím protokolem
nejpozději 15.9.2022. Technický dozor investora – Ing. Stanislav Janota.
Budou osloveny tyto společnosti – Michal Kubíček, Odast, s.r.o., Stavitelství Skalice, RenostavTřeboň s.r.o. Jiří Janoušek, Disper s.r.o., výzva se zveřejní na kamenné i elektronické úřední desce.
Podání nabídek do 18.5.2022 do 16 hod. Předložena zadávací dokumentace k doplnění.
Zastupitelstvo obce jmenuje výběrovou komisi pro hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s
názvem „Hostinec Dunajovice – oprava části fasády“ v tomto složení:
Ing. Lucie Vítová, Ing. Michal Stolička, Soňa Srbová, Petr Holický, Ing. Petr Pumpr, PhDr. Petr Kolář,
Roman Melmer.
Návrh usnesení č. 9/3/2022
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje zaslání Zadávací dokumentace, výzvy k podání nabídky,
návrhu Smlouvy o dílo a položkového rozpočtu ke zpracování cenové nabídky na „Hostinec
Dunajovice – oprava části fasády“ těmto společnostem - Michal Kubíček, Odast, s.r.o., Stavitelství
Skalice, Renostav-Třeboň s.r.o. Jiří Janoušek, Disper s.r.o. a výzva se zveřejní na kamenné i
elektronické úřední desce. Podání nabídek do 18.5.2022 do 16 hod. Zahájení stavby nejdříve 6.6.2022,
ukončení stavby – předání Předávacím protokolem nejpozději 15.9.2022 a zároveň schvaluje výběrovou
komisi pro hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Hostinec Dunajovice – oprava části
fasády“ v tomto složení: Ing. Lucie Vítová, Ing. Michal Stolička, Soňa Srbová, Petr Holický, Ing. Petr
Pumpr, PhDr. Petr Kolář, Roman Melmer.
HLASOVÁNO
5 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 9/3/2022 bylo schváleno.
11) Jímka – p. Tlačil
Pan T. doložil požadovanou projektovou dokumentaci ke stavbě jímky u jeho chaty. Akce Jímka na
p.č.150/15, k.ú. Dunajovice, Odpovědný projektant Ing. Simona Mikyšková, Zhotovitel J. T. Jedná
se o jímku plastovou samonosnou 7m3, jímka je vyztužená žebrováním, vyrobena z kvalitního
polypropylenu, osazena přítokovým potrubím. Samonosná konstrukce je osazena uvnitř jímky tak,
aby bezproblémově odolávala tlakům okolní zeminy bez jejího poškození. Konstrukce je vytvořena
z vodorovného prstence a hustých svislých žeber. Rozepření víka a dna jímky je navíc zajištěno
unikátními rozpěrnými trubkami. Jímka bude usazena na betonový podklad a obetonována dle
technické dokumentace.
Předložené není projektová dokumentace. Zastupitelstvo obce Dunajovice již po několikáté
požaduje zaslání klasické projektové dokumentace (podpis projektantky, kulaté razítko, klasické
náležitosti PD), kde bude i statické posouzení, že jímka ve vzdálenosti 1,5m od krajnice splňuje
požadavky, cesta se nepropadne, a že navržená technologie je bezpečná. Další možností je umístit
jímku na jiné místo u chaty.
Návrh usnesení č. 10/3/2022
Zastupitelstvo obce Dunajovice požaduje zaslání projektové dokumentace s výše uvedenými
náležitostmi.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 10/3/2022 bylo schváleno.
12) Podnět k výstavbě rozhledny
Dne 31.3.2022 poslat emailem p. P. V.v podnět k výstavbě rozhledny v k.ú. Dunajovice. V podnětu
popisuje pozitiva, co by obci rozhledna přinesla a také nemalou finanční náročnost spojenou
s realizací rozhledny. Téma rozhledny se už řešilo několikrát v minulých letech.

V současné době o výstavbě rozhledny zastupitelstvo obce neuvažuje, negativa převažují nad
pozitivy.
Návrh usnesení č. 11/3/2022
Zastupitelstvo obce Dunajovice zamítá podnět k výstavbě rozhledny.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 11/3/2022 bylo schváleno.
13) Žádost o prodej pozemku p.č.194/1
Dne 4.4.2022 si Myslivecký spolek Dunajovice podal žádost o prodej pozemku p.č.194/1, k. ú.
Dunajovice. Pozemek, parc.č. 194/1 – ostatní plocha, manipulační plocha, výměra 135 m2.
Pozemek sousedí s budovami, které spoluvlastní Myslivecký spolek a využívá ho aktivně pro svou
činnost. Vstup do budov je přes tento pozemek. Veškeré náklady spojené s prodejem (zaměření
pozemku, vklad do KN) ponese MS Dunajovice.
Návrh usnesení č. 12/3/2022
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje prodej pozemku Mysliveckému sdružení Dunajovice.
Starostka obce zjistí cenu obvyklou za m2 v místě prodeje a na příštím zasedání zastupitelstva bude
zveřejněn Záměr o prodeji pozemku 194/1, k.ú. Dunajovice.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 12/3/2022 bylo schváleno.
14) Smlouva o dílo
Na začátku dubna bylo obci potvrzeno, že byla schválena dotace z Jihočeského kraje, Dotační
program Jihočeského kraje v r.2022 – „Rekonstrukce hasičské zbrojnice“, kde jsme žádali o
výměnu vrat v hasičské zbrojnici. Jihočeský kraj přispívá do výše 70%, což činí 120 tis. Kč,
celková cena obou vrat činí 180 250,- s DPH. Zastupitelstvu obce je předložena Smlouva o dílo,
zhotovitel Garážová vrata Jan Pícha.
Návrh usnesení č. 13/3/2022
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje předloženou Smlouvu o dílo, dodavatel Garážová vrata
Jan Pícha, zahájení prací 25.4.2022, dokončení prací 30.9.2022, celková cena 180 250 Kč s DPH.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 13/3/2022 bylo schváleno.
15) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Zastupitelstvu obce Dunajovice je předložena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
„Dunajovice, Podlešák – kabel NN“. Společnost Elektrostav Strakonice, s.r.o. zaslala projektový návrh
stavby.
Jedná se o síť technického vybavení, která je zřizována a provozována ve veřejném zájmu (§2 odst.2a
energetického zákona).
Obec Dunajovice, jako Povinná, vlastník pozemku parc.č. 2617/8 v k.ú. Dunajovice, se zavazuje, že
uzavře s Oprávněnou, EG. D, a.s., IČ 28085400, provozovatelem distribuční soustavy, která je
provozována ve veřejném zájmu, do 12 měsíců po dokončení stavby „Dunajovice, Podlešák – kabel
NN“ smlouvu o zřízení věcného břemene.
Smluvní strany se dohodly, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za účelem umístění
distribuční soustavy: kabelové vedení NN, uzemnění na Pozemku a za účelem jejího provozování,
jejímž obsahem bude právo Budoucí oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční
soustavu na Pozemku. Věcné břemeno bude zahrnovat též právo Budoucí oprávněné provádět na
distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti,
včetně jejího odstranění. Předpokládaný průběh věcného břemene je zakreslen v situačním snímku,
který je nedílnou součástí Smlouvy. Přesný průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v
geometrickém plánu vyhotoveném po umístění distribuční soustavy. Geometrický plán se stane
nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 2 000,- Kč bez DPH.

Starostka obce předložila smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene č.JH001030073024/002-ELSS.
Návrh usnesení č.14/3/2022
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy č.JH-001030073024/002-ELSS o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi Obcí Dunajovice, IČO 00512974, jako Budoucí povinný, a EG.D, a.s. IČ
28085400, jako Budoucí oprávněná. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za účelem
umístění technického vybavení, která je zřizována a provozována ve veřejném zájmu (parc.č2617/8
v k.ú. Dunajovice), jejímž obsahem bude právo Budoucí oprávněné zřídit, provozovat a udržovat
distribuční soustavu na Zatížené nemovitosti, bude též zahrnovat právo provádět na distribuční soustavě
úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího
odstranění.
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 2 000,- Kč bez DPH.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 14/3/2022 bylo schváleno.

16) Schválení závěrečného účtu za rok 2021
Dne 1.4.2022 byl na webu obce https://www.obecdunajovice.cz/uredni-deska zveřejněn Návrh
Závěrečného účtu Obce Dunajovice sestavený ke dni 31.12.2021. Z elektronické úřední desky bude
sejmut po zasedání zastupitelstva obce, dne 21.4.2021, dále jej lze dohledat v Archivu úřední desky.
Dne 1.4.2022 byl na pevné úřední desce OÚ Dunajovice zveřejněn návrh Závěrečného účtu Obce
Dunajovice sestavený ke dni 31.12.2021, sejmut po zasedání zastupitelstva obce 21.4.2021.
Na webu obce https://www.obecdunajovice.cz/uredni-deska byla dne 1.4.2022 zveřejněna Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce Dunajovice, IČO 00512974. Dne 1.4.2022 byla
zveřejněna i na pevné úřední desce. Sejmuta bude po zasedání zastupitelstva obce dne 21.4.2021.
Zastupitelstvu je předložen návrh Závěrečného účtu Obce Dunajovice sestavený ke dni 31.12.2021 a
Závěrečná zpráva o přezkoumání hospodaření obce Dunajovice za rok 2021. Skutečný stav peněžních
prostředků na běžném účtu k 31.12.2021 byl 3 524 607,87 Kč.
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno distančním způsobem v podmínkách mimořádných opatření,
vyvolaných epidemiologickou situací na území České republiky, s využitím doporučeného postupu
Ministerstvem financí, Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka, a to z podkladů předávaných
územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou. Přezkoumání bylo vykonáno
výběrovým způsobem.
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3
písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
➢ Přehled nenapravených chyb a nedostatků méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3
písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):
1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a
postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
Porušení právního předpisu: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, Ustanovení: § 219 odst. 1
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích
změn a dodatků v souladu se zákonem.
Popis zjištěné chyby a nedostatku: Obec Dunajovice uzavřela dne 02.06.2021 smlouvu o dílo se
zhotovitelem ZVŠ Stavitelství Třeboň, kde předmětem smlouvy je "Prodloužení vodovodu a kanalizace
pro obec Dunajovice", cena díla: 523.593,70 Kč bez DPH (633.548,38 Kč včetně DPH).
Smlouva byla zveřejněna na profilu zadavatele ve věstníku veřejných zakázek dne 24.06.2021. Obec
nezveřejnila smlouvu v termínu 15 dní od jejího uzavření dle § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek.
2. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
Porušení právního předpisu: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
Ustanovení: § 30 odst. 1
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Skutečné stavy majetku a závazků nebyly zaznamenány v inventurních soupisech.
Popis zjištěné chyby a nedostatku: Kontrolou analytické předvahy obce Dunajovice ke dni 31.12.2021 a
doložení inventurních soupisů účtu 081 200 a účtu 082 bylo zjištěno, že stav účtů v předvaze
neodpovídá doloženému stavu účtů v inventurních soupisech.
Ustanovení: § 30 odst. 1
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Skutečné stavy majetku a závazků nebyly zaznamenány v inventurních soupisech.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Kontrolou evidence věcných břemen ve výpisu z katastru nemovitostí ke dni 31.12.2021 a evidencí
věcných břemen obce Dunajovice na účtu 031 bylo zjištěno, že např. věcné břemeno v k. ú. Dunajovice
na pozemku 1708/4 (zahrada 13 m2) je evidováno na analytickém účtu 031 0300 - Louky, rybníky, orná
půda místo na analytickém účtu 031 0301 - Louky, rybníky, orná půda - věcná břemena. Dále i věcné
břemeno v k. ú. Dunajovice na pozemku 2602/5 (ostatní plocha 61 m2) je evidováno na analytickém
účtu 031 0500 - Ostatní pozemky místo na analytickém účtu 031 0501 - Ostatní pozemky - věcná
břemena. Skutečné stavy věcných břemen nebyly zaznamenány v inventurních soupisech ke dni
31.12.2021.
Návrh usnesení č. 15/3/2022
Zastupitelstvo obce Dunajovice projednalo Návrh Závěrečného účtu Obce Dunajovice sestavený k dni
31.12.2021 a bylo seznámeno se závěrečnou Zprávou o přezkoumání hospodaření obce Dunajovice za
rok 2020.
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje:
- Závěrečný účet Obce Dunajovice sestavený ke dni 31.12.2021 výrokem „bez výhrad“
- Zastupitelstvo obce Dunajovice souhlasí s hospodařením Obce Dunajovice za rok 2021
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 15/3/2022 bylo schváleno.
17) Účetní závěrka za rok 2021
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2021 a souhlasí s tím s hospodařením obce za rok
2021.
Návrh usnesení č. 16/3/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2021.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 16/3/2022 bylo schváleno.

18) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových jsme dne 21.3.2022 zaslali vyjádření ohledně
hrází rybníků Beranský a Ráček. 11.4.2022 přišla odpověď, že pozemky budou realizovány v druhé
polovině roku 2022. Úřad do té doby vyhodnotí možnost přímého převodu ve prospěch obce, po
projednání budeme vyrozuměni o dalším postupu.
SORT – Svaz obcí regionu Třeboňsko – Valná hromada Svazku proběhla dne 21.4.2022 od 15 hod
v zasedací místnosti MěÚ Třeboň. Schvaloval se Závěrečný účet sazku za rok 2021, řešilo se
aktuální hospodaření svazku a členské příspěvky na rok 2022. Zpráva o hospodaření a závěrečný
účet jsou přílohou.
Cesta do lomu je třeba opět opravit. V minulých letech proběhly opravy odbornou firmou i brigádou
sboru dobrovolných hasičů. Na cestě jsou výmoly stále na stejných místech. Oslovíme projektanta,
zda by navrhl nějaké trvalejší řešení na opravu cesty. Poptáme také možnost získání dotace na
opravu lesní cesty.
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2022
z programu Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit. Podání žádostí od 20.4.-31.5.2022,
realizace stavby do 30.11.2022. Výše dotace 85% Možností je využít budovu bývalé školy, ale

vzhledem k nastaveným časovým limitům se tato akce nedá zvládnout (vytvoření projektové
dokumentace, stavební řízení a následné stavební povolení, výběrové řízení na zhotovitele, samotné
zhotovení stavby).
Stavy účtů obce
ČS
NRB
ČNB
Pokladna
Celkem

495 214,35 Kč ke dni 21.4.2022
61 841,58 Kč ke dni 31.3. 2022
3 117 072,80 Kč ke dni 21.4.2022
45 569 Kč ke dni 21.4.2022
3 719 697,73 Kč

19) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 21:00 hod.
Zapsal :

Roman Melmer

___________________________

Ověřovatelé zápisu:

Petr Holický

__________________________

Ing. Michal Stolička

___________________________

Ing. Lucie Vítová

___________________________

Starostka obce

V Dunajovicích dne: 28.4.2022
Elektronicky zveřejněno dne :

28.4.2022

