Zpráva o činnosti rady obce a OÚ z XI. zasedání ZO – 18.5.2016
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 10. 4. 2016 do dnešního dne. V tomto období se sešla rada obce
celkem 2x.
Rada obce schválila několik Smluv o poskytnutí neinvestiční dotace, a to pro ČČK
Křenovice ve výši 10.000,-Kč, ČČK Jaronice ve výši 5.000,-Kč, SDH Křenovice ve výši
20.000,-Kč, SDH Jaronice ve výši 25.000,-Kč, TK Třebín ve výši 10.000,-Kč, TJ Sokol
Dubné ve výši 49.900,-Kč a SK RIDING WASPS o.s. Dubné ve výši 10.000,-Kč. Dále
schválila poskytnutí daru ve výši 10.000,-Kč na charitativní akci „Dubenský běh pro dobrou
věc“. Rada obce schválila Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na provoz školských
zařízení (školní jídelna a školní družina) pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Dubné, kde
obec Dubné je příjemcem financí od jednotlivých obcí a to obec Jankov – výše příspěvku
67.731,-Kč, obec Závraty – výše příspěvku 857,-Kč,-, obec Záboří – výše příspěvku 10.288,Kč, obec Čakov- výše příspěvku 66.874,-Kč, obec Branišov – výše příspěvku – 34.294,-Kč,
obec Kvítkovice – výše příspěvku 19.719,-Kč, obec Žabovřesky – finanční příspěvek ve výši
69.446,-Kč, obec Habří – ve výši 12.003,-Kč a obec Lipí – ve výši 109.742,-Kč.
V uplynulém období byla uzavřena smlouva s firmou ASEKOL a.s. Praha na zpětný odběr
malých elektrozařízení. Kontejnery byly umístěny v Dubném u prodejny „Flop“ a
v Křenovicích u bývalé prodejny. Dále byla uzavřena smlouva na provedení „Změny
územního plánu č.2“. Tato změna je nutná, aby byl ÚP obce Dubné v souladu se zásadami
rozvoje Jihočeského kraje. Náklady na Změnu ÚP č. 2 budou vyúčtovány s Jihočeským
krajem. Byla uzavřena smlouva s Ing. Smítkou jakožto pořizovatelem a ing. arch. Polcarovou
jakožto zpracovatelem na vypracování územních studií v lokalitách BI.Z1.10/Ú a SO.1K/U
v k.ú. Křenovice. Rada obce rozhodla zadat dodání herních prvků pro dětská hřiště
v Křenovicích a Dubném firmě LUNA Zdenice. Dále bylo rozhodnuto, zadat elektrikářské
práce na akci „Osvětlení kostela Nanebevzetí Panny Marie v Dubném“ a „Osvětlení kaple
v Třebíně“ firmě ELINT CK s.r.o., Český Krumlov. Dále bylo rozhodnuto, aby veřejnou
zakázku malého rozsahu na rekonstrukci obecní budovy čp. 15, k. ú. Křenovice u Dubného
provedla firma Zdeněk Bürger, Dubné 145 za cenu díla 546.314,-Kč včetně DPH. Zakázka
byla zadána v souladu s vnitřní směrnicí obce o zadávání zakázek malého rozsahu. Na tuto
akci obec obdržela dotaci ve výši 210.000,-Kč z programu Jihočeského kraje z POV 2016.
Obec též obdržela dotaci na nákup hasičského dopravního automobilu pro SDH Křenovice ze
státního rozpočtu ve výši 450.000,-Kč. Dále byl požádán Jihočeský kraj o dotaci na tento
automobil ve výši 300.000,-Kč. Tento grantový program bude schvalován Zastupitelstvem
kraje zítra tj. 19. 5. 2016. Dále bude zítra na programu schvalování dotačního titulu na
podporu hasičských sborů, kde máme podanou žádost na výměnu vrat do hasičské zbrojnice
Dubné. Obec též podala žádost na nákup hasičského dopravního automobilu pro SDH Dubné
– JPO III do IROPU. Žádost byla akceptována a nyní čekáme na výsledek, zda budeme
úspěšní. Žádost o dotaci byla též podána na SFŽP a to na akci „Snížení energetické náročnosti
budovy MŠ“. Rozhodnutí má být učiněno do konce června 2016. V případě úspěšnosti,
bychom v MŠ vyměnili topný systém a provedli zateplení fasády. Dotace by byla ve výši 40%
uznatelných nákladů. Co se týče akce „Přístavba ZŠ“ jsme při získávání finanční dotace
z ministerstva školství nebyli úspěšní. Nic méně připravujeme projekt dále a další možnost je
podat žádost do IROPU, kde se bude výzva otevírat cca srpen 2016 až únor 2017.
Tento týden proběhla schůzka ohledně záměru obcí Jankov, Čakov, Dubné a Branišov
vybudovat cyklostezku „Holašovice – Č. Budějovice“. Schůzka proběhla za účasti zástupců
obcí, Magistrátu Č.B. a Krajského úřadu. Podrobnosti Vám budou, sděleny v bodě diskuze.

Stavba ČOV Třebín probíhá dle harmonogramu prací a pomalu se chýlí k závěru. V těchto
dnech se montuje technologie. Práce na příslušných projektových dokumentacích též
probíhají a to : PD „Kanalizace, chodník Dubné střed“ – zpracovává se PD pro stavební
povolení, PD „Chodník Třebín“ –PD pro stavební povolení je vypracován, ale čeká se na
uzavření veřejnoprávní smlouvy s Magistrátem města Č.B. ve věci povolování dopravních
staveb, PD „Parkoviště u ZŠ“ – podaný projekt na SÚ –územní řízení, PD –„Parkoviště u MŠ
a kanalizace“ – územní rozhodnutí nabylo právní moci a vypracovává se PD pro stavební
povolení, PD –„Chodník Křenovice“ –před podáním na SÚ k územnímu řízení – chybí
vyjádření ŽP – vynětí ze zPF, PD – „Rybník Adamák“ – zpracovává se PD, PD „Zázemí
sportoviště Dubné“ – zpracovává se PD, PD –„Rozšíření osvětlení a osvětlení přechodu
Dubné“ – je vydán územní souhlas – bude se vybírat dodavatel prací.
V minulém období proběhla hezká akce „Žehnání nové kapličky sv. Floriána“, kterou
postavili hasiči z Dubného. Poděkování patří všem, kteří se na stavbě podíleli, ale i všem kteří
se podíleli na krásném průběhu žehnání.
V sobotu se uskuteční charitativní akce „Dubenský běh pro dobrou věc“, kde hlavními
organizátory jsou mladé maminky z naší obce pod vedením Míši Jiráskové. Doufáme, že
všichni představitelé naší obce podpoří tuto akci svou účastí, popřípadě i finančním darem
nebo pomocí. Za což Vám předem děkuji.
Tímto bych zprávu o činnosti uzavřel a dal prostor pro Vaše otázky, jestli chcete něco doplnit
nebo vysvětlit. Děkuji za pozornost

