Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 19. 10.
2022 od 19:30 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 9/2022
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
Ing. Lucie Vítová
Ing. Michal Stolička
Roman Melmer
Soňa Srbová
Martin Novák
Antonín Urbánek
Václav Palus
Omluveni:
Hosté :
1) Zahájení zasedání
Zasedání zahájeno v 19:30 hod. dosavadní starostkou obce Ing. Lucií Vítovou (dále jako
„předsedající“). Předsedající schůze konstatovala, že zasedaní bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu
s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode
dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasováni (lhůta uplynula dne
7.10.2022 v 16:00 hodin). Dle sdělení Ing. Věry Markové, z Odboru právního a krajského
živnostenského úřadu Krajského úřadu Jihočeského kraje, Krajský soud v Českých Budějovicích
neobdržel žádný návrh na neplatnost voleb, neplatnost hlasování či neplatnost volby kandidáta do
zastupitelstva obce Dunajovice, viz. příloha č.1 e-mail Odboru legislativy a vnitřních věcí Krajského
úřadu Jihočeského kraje. Seznam obcí je také uveřejněn na elektronické úřední desce krajského soudu
v Českých
Budějovicích
https://infodeska.justice.cz/subjekt.aspx?subjkod=203000&s=a#Ca.
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 12.10.2022 od 10:00 hod. do
ukončení zasedání zastupitelstva obce. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a to od
12.10.2018 od 10:05 hod. do 20.10.2022.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2)
konstatovala, že přítomni jsou všichni členové zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášení schopné
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
2) Složení slibu zastupitele, předání osvědčení o zvolení
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu. Před složením slibu předsedající upozornila přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib
nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném zněni).
Předsedající Ing. Lucie Vítová přečetla slib zastupitele v tomto znění:
"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce Dunajovice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."
a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“
a podpisem na připraveném archu (příloha č. 3)
Zastupitelé postupně složili slib a před zastupitelstvem obce pronesením slova „slibuji“. Po složení
slibu zastupitelé potvrdili svým podpisem do „Přílohy č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce
Dunajovice – složení slibu“.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou.
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Dosavadní starostka obce Ing. Lucie Vítová, předala zastupitelům „OSVĚDČENÍ o zvolení členem
zastupitelstva obce Dunajovice“ podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a
o změně některých zákonů, v platném znění.
3) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhla zapisovatelem:
Soňu Srbovou
Předsedající navrhla ověřovateli zápisu:
Romana Melmera a Antonína Urbánka
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/9/2022
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Soňu Srbovou, ověřovateli zápisu Romana
Melmera a Antonína Urbánka.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 1/9/2022 bylo schváleno.
Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
4) Jednací řád zastupitelstva obce Dunajovice
5) Volba starosty obce, uvolněný - neuvolněný
6) Volba místostarosty obce, uvolněný - neuvolněný
7) Volba předsedů a členů finančního výboru, kontrolního výboru, výběrové komise pro veřejné
zakázky
8) Organizační řád obce, podpisové vzory k účtům v bankách
9) Odměna zastupitelů, místostarosty a starosty, členů výborů
10) Rozpočtové opatření – pravomoce
11) Peněžní dar při narození dítěte a věcné dary občanům při životních jubileích
12) Činnost Odborného lesního hospodáře
13) Rozpočtové opatření č.8/2022
14) Žádost o pronájem nebytového prostoru a bytu
15) Žádost o prodej pozemku
16) Žádost LSPP Třeboň
17) Informace zastupitelstvu a občanům obce, různé
18) Závěr
Návrh usnesení č. 2/9/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 2/9/2022 bylo schváleno.

0 x PROTI

4) Jednací řád zastupitelstva obce Dunajovice
Předsedající předložila zastupitelstvu obce Jednací řád zastupitelstva obce Dunajovice. Jednací řád
stanoví zásady a způsob přípravy, svolání, jednání, usnášení zastupitelstva obce, zabezpečování a
kontroly plnění jeho usnesení, jakož i další podrobnosti o jednání zastupitelstva. Jednací řád je
přílohou.
Návrh usnesení č. 3/9/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce Dunajovice na období 2022 - 2026.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 3/9/2022 bylo schváleno.

0 x PROTI

5) Volba starosty obce, uvolněný - neuvolněný
Předsedající předložila návrh na veřejné hlasování při volbě starosty, místostarosty, předsedů a členů
finančního a kontrolního výboru
Nebyly podány protinávrhy.
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Návrh usnesení č. 4/9/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnou volbu starosty, místostarosty, i předsedů a členů finančního
a kontrolního výboru.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 4/9/2022 bylo schváleno.
Předsedající dále upozornila, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení
žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno
v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v
hlasování pokračováno.
Předsedající dále navrhla, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71
zákona o obcích.
Nebyl vznesen žádný protinávrh.
Návrh usnesení č. 5/9/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje výkon funkce starosty jako uvolněného ve smyslu § 71 zákona o obcích.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 5/9/2022 bylo schváleno.
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty.
Zastupitel Ing. Michal Stolička předložil návrh na zvolení do funkce starostky obce Ing. Lucii Vítovou.
Po výzvě předsedající nebyl vznesen žádný další návrh.
Návrh usnesení č. 6/9/2022
Zastupitelstvo obce Dunajovice volí starostkou obce Dunajovice Ing. Lucii Vítovou, která bude tuto
funkci vykonávat jako uvolněná.
HLASOVÁNO
6 x PRO
1 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 6/9/2022 bylo schváleno.
6) Volba místostarosty obce, uvolněný - neuvolněný
Předsedající navrhla zvolit jednoho místostarostu, který bude zastupovat starostu obce v její
nepřítomnosti a bude tuto funkci vykonávat jako neuvolněný.
Předsedající navrhla zvolit do funkce místostarosty Ing. Michala Stoličku a zároveň vyzvala ostatní
členy zastupitelstva k podání protinávrhů.
Nebyly podány protinávrhy.
Návrh usnesení č. 7/9/2022
Zastupitelstvo obce Dunajovice volí místostarostu obce Dunajovice Ing. Michala Stoličku, který bude
tuto funkci vykonávat jako neuvolněný.
HLASOVÁNO
6 x PRO
1 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 7/9/2022 bylo schváleno.
7) Volba předsedů a členů finančního výboru, kontrolního výboru, výběrové komise pro veřejné
zakázky
Předsedající informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor, protože funkční období výborů
předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů
výboru, který musí být lichý a musí mít minimálně tři členy. Členy výboru mohou být členové
zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva. Členy kontrolního
nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, ani osoby zabezpečující rozpočtové a
účetní práce na obecním úřadu.
Předsedající navrhla, aby byl zřízen finanční a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři
členy. Předsedající dále navrhla nezřizovat výběrovou komisi pro veřejné zakázky. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení č. 8/9/2022
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Zastupitelstvo obce Dunajovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Výběrová komise pro veřejné zakázky nebude zřízena.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 8/9/2022 bylo schváleno.
Volba předsedy a členů finančního výboru
Předsedající navrhla za předsedu finančního výboru Soňu Srbovou. Za členy finančního výboru navrhla
předsedající Václava Paluse a Evu Čadovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit
své stanovisko, popř. podat další návrhy.
Žádné stanovisko nebylo sděleno, nebyl podán žádný další návrh.
Návrh usnesení č. 9/9/2022
Zastupitelstvo obce Dunajovice volí předsedu finančního výboru Soňu Srbovou a členy finančního
výboru Václava Paluse a Evu Čadovou.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 9/9/2022 bylo schváleno.
Volba předsedy a členů kontrolního výboru
Předsedající navrhla za předsedu kontrolního výboru Romana Melmera. Za členy kontrolního výboru
navrhla předsedající Martina Nováka a Antonína Urbánka. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko, popř. podat další návrhy.
Žádné stanovisko nebylo sděleno, nebyl podán žádný další návrh.
Návrh usnesení č. 10/9/2022
Zastupitelstvo obce Dunajovice volí předsedu kontrolního výboru Romana Melmera a členy
kontrolního výboru Martina Nováka a Antonína Urbánka.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 10/9/2022 bylo schváleno.
8) Organizační řád obce, podpisové vzory k účtům v bankách
Organizační řád obce je základní organizační normou, která upravuje zásady činnosti a řízení Obce
Dunajovice (dále jen také „obec“) a Obecního úřadu Dunajovice (dále jen také „úřad“). Dále určuje
vnitřní uspořádání úřadu, jeho organizačních složek, vymezení kompetencí, pravomocí, vzájemných
vztahů a odpovědnosti za správu majetku ve vlastnictví obce. Tento organizační řád vychází ze zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen také „zákon o obcích“)
a zvláštních zákonů. Je závazný pro všechny členy Zastupitelstva obce Dunajovice (dále jen také
„zastupitelstvo“) a zaměstnance obce zařazené do úřadu.
Organizační a pracovní řád předložen, přečten.
Přístupy k účtům obce
Bankovní účty – obec Dunajovice má zřízeny účty u ČNB, České spořitelny, a.s. a Národní rozvojové
banky.
- k účtu u České spořitelny, a.s. a ČNB navrhuje předsedající přístup pro starostku, místostarostu a
předsedu finančního výboru. Uvedení budou mít podpisový vzor k bankovnímu účtu a budou oprávněni
podávat „papírové“ příkazy k úhradě z účtu obce Dunajovice, a to vždy ve dvojici a s razítkem obec
Dunajovice.
- k účtu u NRB navrhuje předsedající přístup pro starostku a místostarostu, každý zvlášť s razítkem
obce Dunajovice
Internetové bankovnictví
- k účtu u České spořitelny, a.s. navrhuje předsedající přístup pro starostku a místostarostu, každý bude
mít své přístupové heslo
- k účtu u ČNB navrhuje předsedající přístup pouze pro starostku, potřebný je „elektronický podpis“
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko, popř. podat další návrhy.
Žádné stanovisko nebylo sděleno, nebyl podán žádný další návrh.
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Starostka i místostarosta obce mají přístupy vytvořené již z minulého volebního období, ve funkci
pokračují, přístupy jsou platné i nadále. Zřídí se proto jen přístup k bankovnímu účtu u České
spořitelny, a.s. pro předsedkyni finančního výboru.
Návrh usnesení č. 11/9/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje Organizační řád obce Dunajovice.
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje vytvoření podpisových vzorů k účtům obce u České
spořitelny, a.s. pro podání „papírových“ příkazů k úhradě pro předsedkyni finančního výboru Soňu
Srbovou a to vždy ve dvojici buď se starostkou nebo místostarostou a s razítkem obce Dunajovice.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 11/9/2022 bylo schváleno.
9) Odměna zastupitelů, místostarosty a starosty, členů výborů
Výše odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků se řídí Nařízením vlády č. 318/2017
Sb. ze dne 11. září 2017. Všichni přítomní se domluvili, že odměny za práci ve finančním ani
kontrolním výboru včetně předsedů nebudou vypláceny.
V souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb. náleží uvolněné starostce odměna ve výši 42 959,- Kč.
Odměnu pro neuvolněného místostarostu lze stanovit do maximální výše 23 198,-Kč.
Předsedající navrhuje stanovit odměnu pro místostarostu ve výši 5 500,- Kč od 1.11.2022.
Návrh usnesení č. 12/9/2022
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje odměnu pro neuvolněného místostarostu obce Ing. Michala
Stoličku ve výši 5 500,- Kč od 1.11.2022.
HLASOVÁNO
6 x PRO
1 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č.12/9/2022 bylo schváleno.
Odměnu pro neuvolněné členy zastupitelstva lze stanovit do maximální výše 1 289,- Kč.
Předsedající navrhuje stanovit odměnu pro zastupitele ve výši 500,- Kč od 19.10.2022.
Návrh usnesení č. 13/9/2022
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje odměnu pro neuvolněné zastupitele ve výši 500,- Kč od
19.10.2022.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 13/9/2022 bylo schváleno.
10) Rozpočtové opatření – pravomoce
Rozpočtová opatření provádí podle usnesení zastupitelstva obce č. 3/11/2018 ze dne 15.11.2018
starosta obce a zastupitelstvo obce.
Návrh usnesení č.14/9/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje starostce obce kompetenci k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření v rámci závazných ukazatelů rozpočtu a nad jejich rámec. Vymezuje starostce obce rozsah
rozpočtových opatření ve smyslu § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, takto:
- V příjmech neomezeně
- Ve výdajích do výše 250.000,00 Kč na jednu položku
- Rozpočtová opatření provedená starostkou obce, v tomto rozsahu, nepodléhají schvalování
zastupitelstvem obce, zastupitelstvo obce je však o nich informováno na zasedání zastupitelstva
- Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 3/11/2018 ze dne 15.11.2018
HLASOVÁNO
7x PRO
0x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0x PROTI
Usnesení č. 14/9/2022 bylo schváleno.
11) Peněžní dar při narození dítěte a věcné dary občanům při životních jubileích
Starostka obce předkládá zastupitelstvu obce návrh na přijetí usnesení o vyplacení daru na narozené
dítě s trvalým pobytem v obci. Tento dar je vyplácen rodičům narozených dětí s TP v obci již 4 volební
období. Dar byl vždy schvalován na celé volební období. Tento dar bude poskytnut i dětem narozeným
v období od 24.9.2022 – 19.10.2022.
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Přání k životním jubileím občanům k narozeninám - 70., 75., 80.,a poté po roce 81., 82. atd. Jednalo by
se o dárkový koš v hodnotě 1 000 Kč.
Návrh usnesení č. 15/9/2022
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje jednorázový dar z rozpočtu Obce Dunajovice rodičům při
narození dítěte s trvalým pobytem v obci Dunajovice ve výši 2.000,- Kč / dítě, po celou dobu volebního
období, tj. od 19.10.2022 do voleb do zastupitelstev obcí v roce 2026. Tento dar bude poskytnut i
dětem narozeným v období od 24.9.2022 – 19.10.2022.
Dále schvaluje věcný dar občanům při životních jubileích ve výši 1 000 Kč.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 15/9/2022 bylo schváleno.
12) Činnost Odborného lesního hospodáře
Ing. Petr Pumpr bude vykonávat dále činnost odborného lesního hospodáře a lesníka na dohodu o
provedení práce za částku 5 500,- Kč/měsíc od 1.11.2022.
Návrh usnesení č. 16/9/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje částku 5 500,- Kč/měsíc pro pana Ing. Petra Pumpra za vykonávání
činnosti odborného lesního hospodáře a lesníka od 1.11.2022.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 16/9/2022 bylo schváleno.
13) Rozpočtové opatření č.8/2022
Starostka obce a účetní překládají rozpočtové opatření č.8/2022, je přílohou. Rozpočtové opatření
předloženo, přečteno.
Rozpočtové opatření č.8/2022
- Zvýšení příjmů
372 900 Kč
- Zvýšení výdajů
1 089 963,72 Kč
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.8/2022 (viz příloha)
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
14) Žádost o pronájem nebytového prostoru a bytu
Dosavadní nájemkyně Hostince, Dunajovice 18, paní Alena Nováková si podala Žádost o pronájem
nebytového prostoru Hostince od nového roku a dále si podala Žádost o pronájem bytu nad hostincem a
to od 8.11.2022.
Podmínky hostinec:
- pronájem na dobu určitou od 1.1.2023 do 31.12.2026,
- 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 700,-/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.
Podmínky byt:
- Pronájem na dobu určitou od 8.11.2022 do 31.12.2026
- výše nájemného 5 000,-/ měsíc + energie + poměrná část otopu vztažená k obytné ploše
Návrh usnesení č. 17/9/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru o pronájem nebytového prostoru a bytu na úřední desku
obce paní Aleně Novákové, pronájem hostince od 1.1.2023-31.12.2026, pronájem bytu od 8.11.202231.12.2026.
HLASOVÁNO
6 x PRO
1 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 17/9/2022 bylo schváleno.
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15) Žádost o prodej pozemku
Pan Martin Louda si podal Žádost o prodej části pozemku, parc.č.32/1 a parc.č.2623/26, k. ú.
Dunajovice z důvodu přístupu a nájezdu vozidel na jejich pozemek přímo z obecní cesty. Jedná se o
část obou pozemků, celkem o cca 59 m2, viz přiložená příloha. Zastupitelé obce navrhli prodej jen kusu
pozemku parc.č.2623/26, k.ú. Dunajovice, cca 32m2. Pan Louda seznámen s požadavky a souhlasí.
Cena pozemku činí 60,-/m2. Pozemek bude geodeticky zaměřen a poté sepsána Kupní smlouva.
Návrh usnesení č. 18/9/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru o prodej části pozemku, parc.č.2623/1, k. ú.
Dunajovice.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 18/9/2022 bylo schváleno.
16) Žádost LSPP Třeboň
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 1.1.2023. LSPP o.p.s. již 14 let
poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní péči občanům v případech náhlé změny zdravotního stavu,
zhoršení průběhu onemocnění vzniklého v době mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotnických
zařízení. Jsou k dispozici občanům každý den, v pracovních dnech od 18 do 22 hodin a o víkendech a
svátcích od 9 do 19 hod. LSPP, o.p.s. je neziskovou organizací, bez podpory a dotací od orgánů státní
správa a sponzorských příspěvků nemohla existovat a je též registrované místo pro odběry PCR a
antigenních testů na detekci onemocnění Covid-19. Dále se zapojují do různých zdravotnických
projektů.
Z důvodu požadavku počtu obyvatel ke dni 1.1.2023 bude schválena Darovací smlouva po novém roce,
až bude znám přesný počet obyvatel k požadovanému dni.
Návrh usnesení č. 19/9/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost o peněžní dar z rozpočtu obce Dunajovice.
HLASOVÁNO
7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 19/9/2022 bylo schváleno.
17) Informace zastupitelům a občanům obce
Stavy účtů obce
ČS
248 341,41 Kč ke dni 19.10.2022
ČS – vkladový účet 1 000 000 Kč ke dni 19.10.2022
ČS – běžný účet
90 000 Kč ke dni 19.10.2022
NRB
32 673,99 Kč ke dni 30.9. 2022
ČNB
1 639 060,15 Kč ke dni 19.10.2022
Pokladna
32 852 Kč ke dni 19.10.2022
Celkem
3 042 927,55 Kč
18) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 20:50 hod.
Zapsal :

Soňa Srbová

___________________________

Ověřovatelé zápisu:

Roman Melmer

___________________________

Antonín Urbánek

___________________________

Ing. Lucie Vítová

___________________________

Starostka obce

V Dunajovicích dne: 19. 10. 2022
Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 26.10.2022
Elektronicky zveřejněno dne :
26.10.2022
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