Zpráva o činnosti rady obce a OÚ z IX. zasedání ZO – 2.3.2016
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 9.12.2015 do dnešního dne. V tomto období se sešla rada obce
celkem 5x.
Rada obce schválila smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy na p.č.641/23
k.ú.Dubné s E.ONem Distribuce Č.R za částku 133.197,-Kč z důvodu stavby parkoviště a
čekárny autobusů u ZŠ. Dále byly stanoveny podmínky pro darovací smlouvu mezi obcí
Dubné jakožto obdarovanou a Ing.Petrem Chalupou, jakožto dárcem finanční částky ve výši
1.700.000,-Kč na stavbu ČOV Třebín. První částka ve výši 1.000.000,- Kč bude splatná do 15
dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí pro ZTV Třebín (lokalita Z.1.C-Třebín dle
ÚP) a druhá část daru ve výši 700.000,-Kč bude uhrazena před podepsáním darovací smlouvy
o převzetí výše uvedené stavby ZTV do majetku obce Dubné. V současné době připravuje
darovací smlouvu p.JUDr.Šišolák a bude předmětem jednání při dalším zasedání ZO. Co se
týče stavby ČOV Třebín, tak ta zdárně pokračuje v rámci časového harmonogramu.
Rada obce rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na vypracování žádosti o dotaci pro hasiče JSDH
Dubné na nákup hasičského dopravního automobilu z dotačního programu IROP s firmou Gprojekt, který je určen pro hasiče JPOIII. Další žádost o dotaci byla podána na nákup
hasičského dopravního automobilu do státního programu „Nové investiční dotace obcím na
pořízení dopravních automobilů v roce 2016“ pro JSDH JPOV Křenovice.
Na ministerstvo školství byla zaslána žádost o dotaci na „Přístavbu základní školy Dubné“.
Vyrozumění ohledně úspěšnosti bychom měli vědět cca březen, duben. V současné době
pracuje projektant na projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení. Dále připravujeme
projektovou dokumentaci a žádost o dotaci na SFŽP do výzvy č.9 na akci „Mateřská škola
čp.127 – snížení energetické náročnosti budovy“. Jedná se o zateplení pláště, střechy a změny
topného systému.
Na obci proběhla kontrola na vedení „hasičské dokumentace“. Přítomni byli zástupci
Magistrátu města – krizové řízení a zástupci HZS. Kontrola proběhla celkem bez problémů.
Rada obce jmenovala na svém zasedání krizový štáb, povodňovou komisi. Dále jmenovala
dva nové velitele zásahových jednotek Dubné a Třebín. Pro Dubné p. Petra Liebla a pro
Třebín p.Josefa Brože.
V minulém a nynějším týdnu proběhly schůzky zastupitelů s občany Jaronic a Křenovic, kde
byli seznámeni s činností obecního úřadu a s plánovanými investicemi v těchto místních
částech.
Na dnešním zasedání zastupitelstva proběhne schvalování rozpočtu pro rok 2016. Návrh byl
vypracován radou obce a přes el.poštu konzultován se zastupiteli
Tímto bych zprávu o činnosti uzavřel a dal prostor pro Vaše otázky, jestli chcete něco doplnit
nebo vysvětlit. Děkuji za pozornost

