
U  S  N  E  S  E  N  Í  

2. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Dunajovice, 

 konaného dne 20.12.2018 v Sále Dr. K. Rennera v 19,00 hodin. 

 

Usnesení č.1/2 

Zastupitelstvo obce schvaluje Program jednání 2. zasedání Zastupitelstva obce Dolní 

Dunajovice . 

 

Usnesení č. 2/2 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání zastupitelstva obce  

pana Kopřivu a ing.Kovácse. 

 

Usnesení č.3a/2   

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Obce Dolní Dunajovice pro rok 2019 v paragrafovém 

znění ve výši 36.077.600,- Kč. 

 

Usnesení č.3b/2   

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled Obce Dolní Dunajovice na roky 2020-2022. 

 

Usnesení č.4a/2 

ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.8/2018 ve výši  90.000,-Kč  

 

Usnesení č.4b/2 

ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.9/2018  ve výši 28.000,-Kč.  

 

Usnesení č.4c/2 

ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.10/2018  ve výši 35.700,-Kč.  

 

Usnesení č.4d/2 

ZO vzalo schválilo rozpočtové opatření č.11/2018  ve výši 78.400,-Kč.  

 

Usnesení č.4e/2 

ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.12/2018  ve výši 0,-Kč.  

 

Usnesení č.4f/2 

ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.13/2018  ve výši 0,-Kč.  

 

Usnesení č.4g/2 

ZO vzalo schválilo rozpočtové opatření č.14/2018  ve výši 0,-Kč.  

 

Usnesení č.5/2 

ZO souhlasí, aby pozemek p.č. 7674/103  (17 m2)  v k.ú.Dolní Dunajovice, byl odprodán 

manželům ………..  za cenu 400 Kč za 1 m2 + náklady na pořízení GP a vklad do katastru. 

 

Usnesení č.6/2 

ZO schvaluje, aby pozemek p.č.3770/3 byl    odkoupen od  Úřadu pro zastupování státu. 

 

Usnesení č. 7/2 
ZO vzalo na vědomí zprávu o činnosti RO  za období od 08.11.2018  do 20.12.2018 

 



Usnesení č.8/2 

ZO schvaluje  odměnu zastupitele obce  …………. ve výši  0,-Kč  

 

Usnesení č.9/2 

ZO schvaluje rozšíření viniční tratě Dunajovské kopce   o p.č.6412  a 6413  v k.ú.Dolní 

Dunajovice 

 

Usnesení č.10a/2 

ZO souhlasí  s podáním žádosti  na dotaci  „Víceúčelové hřiště“ ZŠ 

 

Usnesení č.10b/2 

ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na „Sběrný dvůr“  

 

Usnesení č. 11/2 

ZO souhlasí s podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi E.ON 

Distribuce, a.s. a Obcí Dolní Dunajovice  poté, co bude na obec převedena část pozemku p.č. 

5349 v k.ú. Dolní Dunajovice po jeho oddělení geometrickým plánem. 

 

Usnesení č.12a/2 

ZO schvaluje cenu stočného platnou od 01.01.2019 ve výši 35,-Kč/m3 + DPH 15% 

 

Usnesení č.12b/2 

ZO schvaluje „Statut fondu na obnovu, opravu a rozšíření ČOV a kanalizační infrastruktury pro 

Obec Dolní Dunajovice. 

 

 

 

 

 

 

 Dolních Dunajovicích 20.12.2018 

            

        ………………………. 

                                                   

                                                              Vít Záboj  

                                       starosta obce 

 


