Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 14.9.2022 od
19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 8/2022
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
Ing. Lucie Vítová
Ing. Michal Stolička
Soňa Srbová
Petr Holický
Ing. Petr Pumpr
Roman Melmer
Omluveni:
PhDr. Petr Kolář
Hosté :
1)Zahájení zasedání
Zasedání zahájeno v 19:10 hod. starostkou obce Ing. Lucií Vítovou (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatovala, že zasedaní bylo řádně svoláno dne 7. září 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 7. září 2022 od 10:40 hod. do
ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a
to od 7. září 2022 od 10:43 hod do 15. září 2022.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatovala, že přítomno je 6 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. Petra Pumpra
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/8/2022
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Petra Holického, ověřovateli zápisu Romana
Melmera a Ing. Petra Pumpra.
HLASOVÁNO
6 x PRO 0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0x PROTI
Usnesení č. 1/8/2022 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Darovací smlouva „My v tom Jihočechy nenecháme II“
4) Zimní údržba místních komunikací
5) Rozpočtová opatření č.6/2022 a č.7/2022
6) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
7) Závěr
Návrh usnesení č.2/8/2022
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje navržený program schůze.

HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/8/2022 bylo schváleno.

0 x PROTI

3) Darovací smlouva „My v tom Jihočechy nenecháme II“
Dotační program „My v tom Jihočechy nenecháme II“, schválilo dne 15. 8. 2022 Zastupitelstvo
Jihočeského kraje a týká se podpory rodin s dětmi do 3 let věku, resp. do 8 let věku, pokud pobírají
příspěvek na péči a poživatelů důchodů (starobní, invalidní). V tomto dotačním programu jsou
partnery pro kraj obce a města Jihočeského kraje a jsou 3 varianty, komu se může příspěvek
vyplatit:
Podpora rodin s dětmi od 3 let do dovršení 19 let zaměřená na školní a mimoškolní aktivity
dětí a mládeže - Podpora je určena pro rodiny s dětmi ve věku od 3 do 19 let (k 1. 8. 2022, tj. děti
narozené 2. 8. 2003 - 1. 8. 2019), v případě, že ke dni podání žádosti nemá žák ukončené
středoškolské vzdělání. O pomoc může požádat např.4 členná rodina, která má měsíční příjmy nižší
než 52 tis. čistého, nebo rodiče 3 dětí, kteří mají měsíční příjem pod 65 tis. čistého anebo maminka
samoživitelka se dvěma dětmi, která má měsíční příjem včetně alimentů nižší než 39 tis. čistého.
Děti do dovršení 3 let nebo 8 let (pobírající příspěvek na péči) – rodina pobírající příspěvek na
bydlení nebo přídavek na dítě má nárok automaticky. Další varianta je měsíční příjem domácnosti
maximálně do 39 000,-. Rodiče nesmí být vedeni na úřadu práce déle jak 6 měsíců jako
nezaměstnaní a nesmí mít exekuci.
Osoby pobírající starobní, invalidní důchod – poživatelé důchodů, kteří pobírají příspěvek na
bydlení mají nárok automaticky. Další varianty: příjem na osobu samostatně žijící májí max. do
16 000,-/měsíc, nebo příjem na jednoho člena domácnosti max. do 12 000,-/měsíc.
Pro kontrolu maximální výše příjmů na osobu lze využít i kalkulačku ve vzorových formulářích
nebo kalkulačku dostupnou na webu www.myvtomjihocechynenechame.cz, kde jsou veškeré
informace k tomu dotačnímu programu.
V rámci dotačního programu MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II přijímají obce a města
Jihočeského kraje žádosti o podporu od osob žijících na území Jihočeského kraje u příslušné
obce/města. Zájemci o podporu doloží obci do 15.11.2022 nebo do 15.1.2023 vyplněný formulář
"žádost o podporu" a požadované přílohy vztahující se k prokázání nároku na podporu (dávky,
příjmy) – např. potvrzení ÚP, potvrzení od zaměstnavatele.
Zastupitelstvu obce je předložena Darovací smlouva „My v tom Jihočechy nenecháme II“.
Návrh usnesení č. 3/8/2022
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje Darovací smlouvu „My v tom Jihočechy nenecháme II“.
I. bere na vědomí
vyhlášený dotační program Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“;
II. schvaluje
1. zapojení obce Dunajovice do dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy
nenecháme II“,
III. ukládá starostce obecního úřadu zajistit realizaci části II tohoto usnesení.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 3/8/2022 bylo schváleno.
4) 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. Vzhledem
k nespokojenosti s prohrnováním byla poptána na letošní zimu firma Služby Lišov s.r.o.
Zastupitelstvu obce je předložena Smlouva o dílo.
Návrh usnesení č. 4/8/2022
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje Smlouvu o dílo na zajištění prohrnování místních komunikací
společností Služby Lišov s.r.o. na zimu 2022/2023.
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI

Usnesení č. 4/8/2022 bylo schváleno.
5) Rozpočtová opatření č.6/2022 a č.7/2022
Starostka obce a účetní překládají rozpočtová opatření č.6/2022 a č.7/2022, jsou přílohou.
Rozpočtová opatření předložena, přečtena.
Rozpočtová opatření č.6/2022
- Zvýšení příjmů 254 203 Kč
- Zvýšení výdajů 909 255 Kč
Rozpočtové opatření č.7/2022
- Zvýšení příjmů
391 500 Kč
- Zvýšení výdajů 478 602,56 Kč
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č.6/2022 a č.7/2022 (viz příloha).
HLASOVÁNO
6 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
6) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
V sobotu 19.11.2022 se koná Myslivecký ples, k tanci a poslechu hraje kapela Mašinka.
Stavy účtů obce
ČS
ČS – vkladový účet
ČS – běžný účet
NRB
ČNB
Pokladna
Celkem

218 990,73 Kč ke dni 14.9.2022
1 000 000 Kč ke dni 14.9.2022
90 000 Kč ke dni 14.9.2022
39 803,73 Kč ke dni 31.8. 2022
1 820 866,69 Kč ke dni 14.9.2022
47 729 Kč ke dni 14.9.2022
3 217 390,15 Kč

7) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 19:45 hod.
Zapsal :

Petr Holický

___________________________

Ověřovatelé zápisu:

Roman Melmer

___________________________

Ing. Petr Pumpr

___________________________

Ing. Lucie Vítová

___________________________

Starostka obce

V Dunajovicích dne: 21.9.2022
Elektronicky zveřejněno dne :

21.9.2022

