Zpráva o činnosti rady obce a OÚ z XIII. zasedání ZO – 21. 9. 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 4. 5. 2016 do dnešního dne. V tomto období se sešla rada obce
celkem 4x.
Rada obce schválila dodatek č. 1 k dohodě o finanční podpoře realizace projektu
„Studie proveditelnosti – cyklostezka/cyklotrasa Českobudějovicko-jihozápad. Naše
spoluúčast bude ve výši 11.343,-Kč. Studii vypracovává Ateliér DOPI s.r.o. České
Budějovice. Do majetku obce byly bezúplatně převedeny movité a nemovité věci od DSO
Blanský les-podhůří, Včelná v hodnotě 187.998,-Kč. Jedná se o věci, které byly v minulých
letech pořízeny svazkem z dotace z POV od Jihočeského kraje a od začátku sloužily obci
Dubné např. prvky dětských hřišť, výpočetní technika, technika na údržbu zeleně a nyní po
uplynutí udržitelnosti projektu mohly být převedeny přímo obci do majetku. Rada obce
schválila pronájem pozemku části p. č.18/1 – 54 m2 v k.ú. Třebín manželům Josefu a Haně
Zmeškalovým za nájemné ve výši 3,-Kč/m2/rok. Dále byl zveřejněn na úřední desce obce
záměr pronájmu (provozování) obecního majetku – vodohospodářský majetek ČOV Třebín
včetně kanalizačních přivaděčů – výběr provozovatele bude součástí dnešního jednání. Co se
týče ČOV Třebín stavba je dána do „Zkušebního provozu na 1 rok“. ČOV je spuštěna a
majitelé průběžně napojují své nemovitosti do kanalizačního sběrače na přímo (zrušení
DČOV, septiků). Do 30. 9. 2016 ještě probíhají venkovní úpravy okolo ČOV. Zítra se bude
pokládat asfalt na příjezdovou komunikaci k ČOV, pokládat nový koberec od ČOV
k dopravní značce konec obce a dále se položí nový koberec v uličce u p. ing. Čížka. Tyto
výše uvedené práce bude provádět firma KVINT Vlachovo Březí s.r.o. za cenu – komunikace
k ČOV za cenu 352.336,-Kč včetně DPH, oprava komunikace směr Zmeškalů-Dubné za cenu
237.160,-Kč včetně DPH.
Revitalizace návsi v Křenovicích I. etapa byla zadána Mgr. Jůzové, Třebín za částku 96.667,Kč. V současné době jsou objednány sazenice stromů a v průběhu měsíce října budou práce
provedeny. Rada obce objednala opravu komunikace (rozšíření) v Třebíně v rámci prací, které
probíhaly na hlavní komunikaci Třebín-Mokré u firmy SKANSKA a.s. Praha za cenu
169.132,-Kč bez DPH. Obdrželi jsme závěrečné vyhodnocení akce od SFŽP na akci „Kulturní
dům Dubné“ – bez závad. Závěrečné vyhodnocení akce „Přístavba MŠ“ od Ministerstva
školství bylo též bez závad. RO rozhodla zadat vypracování žádosti o podporu do
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) včetně zpracování studie
proveditelnosti na akci „ZŠ a MŠ Dubné čp. 35 – rozšíření areálu ZŠ, přístavba, stavební
úpravy“ firmě RERA a.s., České Budějovice za cenu 85.000,-Kč bez DPH. RO rozhodla zadat
opravu VO v k. ú. Jaronice a k. ú. Třebín za cenu 169.000,-Kč bez DPH SOŠ
elektrotechnické, Hluboká nad Vltavou. Dále byla schválena servisní smlouva s firmou
LANIUS s.r.o., Tábor na servisní služby pro obecní knihovnu. V Křenovicích bylo dětské
hřiště doplněno 2 ks herních prvků za cenu 134.620,-Kč.
Započaly práce na osvětlení kostela a kaple v Třebíně. Práce provádí firma ELINT s.r.o.
Český Krumlov. Dále započnou práce na akci „Rozšíření VO a osvětlení přechodu u
Lieblů“.Práce bude provádět firma KVINT Vlachovo Březí s.r.o. Dokončují se práce na
rekonstrukci obecní budovy v Křenovicích čp. 15 (pohostinství). Práce provádí firma Zdeněk
Bürger, Dubné. Téměř ukončena je akce „Výměna garážových vrat v hasičárně Dubné“. Práce
provedla firma Marek Kroneisl, Kamenný Újezd. Na akci oprava pohostinství a výměna vrat
bude částečně čerpána dotace od Jihočeského kraje.
.
Co se týče připravovaných projektů, je stav následující:

 Chodník a kanalizace Dubné – vydáno územní rozhodnutí a připravuje se k podání PD
na stavební povolení
 Chodník Křenovice – 4. 10. 2016 bude územní řízení
 Parkoviště u ZŠ – vydáno pravomocné územní rozhodnutí, připravuje se PD pro
stavební povolení
 Parkoviště u MŠ, kanalizace – vydáno pravomocné stavební povolení na kanalizaci, na
chodník bude podána žádost o stavební povolení
 Rozšíření areálu ZŠ – každým dnem bude vydáno stavební povolení, zpracovává se
prováděcí projekt
 Chodník Třebín – vydáno pravomocné stavební povolení
 Sportovní areál Hajský – probíhají práce na PD
Na úřadě proběhlo jednání za účasti zástupců Povodí Vltava s.p., Pozemkového úřadu ČR,
České Budějovice a obce Dubné ohledně příprav realizace společných zařízení po KPÚ.
Jednalo se především o protipovodňových opatření Křenovic a Jaronic. Příští týden dle
informace PÚ započne realizace protipovodňového opatření a komunikace na samotách
Jednoty od místní komunikaci k nemovitosti p. Hauera. V srpnu proběhlo jednání ve věci
územních studií v k.ú. Křenovice a k.ú. Dubné. Nyní se zpracovává čistopis těchto ÚS.
Jelikož jsou před námi volby, které budou v termínu 7 a 8. 10. 2016 a druhé kolo senátních
voleb 15 a 16. 10. 2016 věnujeme se jejich přípravě a dalšími pracemi, které zajišťují chod
úřadu.
Tímto bych zprávu o činnosti uzavřel a dal prostor pro Vaše otázky, jestli chcete něco doplnit
nebo vysvětlit. Děkuji za pozornost

