Zpráva o činnosti rady obce a OÚ z XIV. zasedání ZO – 16. 11. 2016
Vážení členové Zastupitelstva obce, vážení přítomní, dámy a pánové,
dovolte mi, abych Vás seznámil s činností rady obce a obecního úřadu od posledního
zasedání ZO - které se konalo 21. 9. 2016 do dnešního dne. V tomto období se sešla rada obce
celkem 4x.
Rada obce schválila zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na
nákup „Dopravního automobil pro JSDH Dubné“ a rozhodla obeslat na přímo 6 firem. Jelikož
do stanoveného termínu nedošla žádná cenová nabídka, muselo být toto výběrové řízení
zrušeno. Rada obce rozhodla upravit Studii proveditelnosti na výše uvedenou zakázku a po
schválení nové studie proveditelnosti orgány HZS a IROPU bude vyhlášeno nové výběrové
řízení na dodání dopravního automobilu pro JSDH Dubné. 22. 10. 2016 byl předán do užívání
nový dopravní automobil hasičům z Křenovic. Tento den proběhla krátká slavnost žehnání
automobilu za přítomnosti členů hasičských sborů, občanů a zástupce krajského ředitelství
dobrovolných hasičů. Dopravní automobil byl pořízen z dotačního programu Ministerstva
vnitra – dotace ve výši 427.601,-Kč, další část šla z dotace Jihočeského kraje – 285.067,-Kč a
naše spoluúčast je 142.533,-Kč. Celkem stál automobil 855.203,-Kč a byl pořízen od firmy
Auto Vinkler s.r.o., Praha.
Rada obce schválila a provedla rozpočtové opatření č. 15 – poskytnutí finančních prostředků
na volby ve výši 128.000,-Kč. Tyto finanční prostředky podléhají vyúčtování, kde zajisté
dojde k částečnému vrácení. Dále schválila rozpočtové opatření č. 16. Jedná se o úpravu
jednotlivých položek mezi paragrafy. RO schválila dvě smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi obcí Dubné a E.ON distribuce s.r.o. na uložení kabelových přípojek NN v k.ú. Jaronice .
Dále byl zveřejněn záměr prodeje obecních pozemků čp. 1617 a 1619 v k.ú. Jaronice a na část
p.č. 713/12 k.ú. Dubné – tyto záměra jsou ještě zveřejněny a schvalování bude předmětem
příštího zasedání ZO. RO rozhodla uzavřít smlouvu na „Autorský dozor“ na stavbě „ZŠ a MŠ
Dubné – rozšíření areálu čp.621/1,st. 79“ s ing. Pavlem Kojanem, Borek dále smlouvu na
technický dozor a koordinátor BOZP na “ na stavbě „ZŠ a MŠ Dubné – rozšíření areálu
čp.621/1,st.79“ s ing. Pavlem Houškou – firma STAVING – inženýrská činnost ve
stavebnictví. Též byla uzavřena smlouva s firmou Universal Solutions s.r.o. –Gabriela
Vacikova, Písek na provedení zadávacího řízení na akci „MŠ Dubné č.p.127 – snížení
energetické náročnosti budovy k.ú. Dubné“. Dále byla uzavřena nájemní smlouva na
klubovnu v obecní budově čp. 50, k. ú. Třebín s Mgr. Lucií Kosovou Schützovou, Třebín – 1x
týdně – cvičení.
Obdrželi jsme vyjádření od Generálního finančního ředitelství, Praha ve věci žádosti o snížení
odvodu za porušení rozpočtové kázně (dotace – hřiště u ZŠ). Naše žádost byla zamítnuta a
bylo nám odpuštěno pouze penále ve výši cca 6.500,-Kč. Na OÚ proběhlo další jednání ve
věci plánované cyklostezky „Holašovice – Čakov – Dubné – Branišov – České Budějovice“.
Nyní je stanovena trasa. Podrobněji bude podáno v různém. V současné době nejvíce času je
věnováno přípravě podání žádosti o dotaci do IROP na přístavbu školy, což je i dnes hlavním
bodem programu a podrobněji bude v následném bodě o celé situaci podána zpráva. Kromě
této akce jsou i nadále dopracovávány další plánované akce a jsou v různých fázích
rozpracovanosti. Dokončeno bylo rozšíření veřejného osvětlení a osvětlení přechodu u Lieblů
v Dubném, pokládka asfaltového koberce u ČOV Třebín a část komunikace v Třebíně,
osvětlení kostela Dubné, rozpracované je osazování návsi v Křenovicích, dodělává se VO
v Třebíně.
Co se týče připravovaných projektů, je stav následující:
 Chodník a kanalizace Dubné – podaná žádost o stavební povolení – na chodník bude
již v příštím týdnu vypsáno řízení a na kanalizaci byla dnes podána žádost na životní
prostředí

 Chodník Křenovice – čeká se na nabytí právní moci územního řízení cca ještě 15 dní
 Parkoviště u ZŠ – podaná žádost o stavební povolení
 Parkoviště u MŠ, kanalizace – vydáno pravomocné stavební povolení na kanalizaci, na
chodník bude podána žádost o stavební povolení - čeká se na převod pozemku od
úřadu pro zastupování státu – smlouva je již na KÚ
 Rozšíření areálu ZŠ – příští týden bude stavební povolení
 Chodník Třebín – vydáno pravomocné stavební povolení
 Sportovní areál Hajský – probíhají práce na PD
Na Státním pozemkovým úřadě proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby
„Rekonstrukce polní cesty Dubné – Třebín“. Práce započnou na jaře 2017. V současné době
probíhá, také příprava předvánočního setkání důchodců a dalších akcí, které budou v době
adventní. Na OÚ probíhají jednání s občany, úřady atd.
Tímto bych zprávu o činnosti uzavřel a dal prostor pro Vaše otázky, jestli chcete něco doplnit
nebo vysvětlit. Děkuji za pozornost

