Zpráva o činnosti rady obce a OÚ z XVIII. zasedání ZO – 26. 4. 2017
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 1. 3. 2017 do dnešního dne. V tomto období se sešla rada obce
celkem 4x.
Rada obce schválila několik smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene
a smluv o zřízení věcného břemene mezi obcí Dubné, jako povinnou a E. ON Distribucí a.s.,
jako oprávnění v rámci pokládky nového vedení NN k jednotlivým pozemkům. Schválena
byla smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Dubné, jako povinnou
a manžely Marií a Jiřím Pokorných, Křenovice na pokládku plynové přípojky k RD.
Rada obce rozhodla zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na řízení projektu
„Zvýšení kapacity školy stavebními úpravami, vybavení nových učeben a vybavení učebny
pracovního vyučování v ZŠ Dubné v rámci Integrovaného operačního programu“ s firmou
RERA a.s., Č. Budějovice za cenu 386.000,-Kč bez DPH. Co se týče stavu věcí v této
zakázce, probíhá nyní veřejná zakázka na výběr dodavatele stavby. První vyhlášení bylo
zrušeno a po schválení radou obce upravené zadávací dokumentace byla vyhlášena nová
výzva. V současné době je zveřejněna zadávací dokumentace a veškeré další materiály na
profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek. Tato soutěž je dvoukolová v limitu
užšího řízení. První kolo bude uzavřeno 10. 5. 2017, a v tento den od 11.00 hod. zasedne
hodnotící komise, která zkontroluje podané přihlášky do druhého kola a tyto vyhodnotí a
posléze bude 11. 5. 2017 zasedat zastupitelstvo obce, kterému budou předloženy závěry
hodnotící komise. Průběh výběru dodavatele je velmi složitý, a proto zcela nedokážeme
odhadnout, jestli skutečně v červenci práce zahájíme, ale věřme, že tomu bude co nejdříve.
Výsledky zda, obdržíme dotaci, ještě nemáme. V současné době úředníci kontrolují podané
žádosti. Jelikož je známo, že žádostí bylo podáno cca 6x více než může být podpořeno, tak
musíme jen doufat v náš úspěch.
Rada obce zadala vypracování veřejné zakázky na dodavatele stavby na akci „Dubnéparkoviště, chodník a kanalizace v uličce p.č.742/5“ firmě UNIVERSAL SOLUTIONS,
Gabriela Vaciková, Písek. Obeslány byly 4 firmy a zakázka byla zveřejněna na el. úřední
desce. Obdržely jsme 4 nabídky a hodnotící komisí ve složení Trapl Josef, Milena Návarová a
Gabriela Vaciková byla doporučena radě obce ke schválení, jako vítězná firma s nejnižší
nabídkovou cenou STAVIMPERK, Vimperk za cenu 2.016.336,72 Kč bez DPH (s DPH
2.439.767,43 Kč). Práce započnou v srpnu 2017 a skončí září 2017. Na tuto akci byla podána
žádost o dotaci do grantového programu JK, ale již nyní víme, že jsme nebyly vybráni.
Rada obce zadala vypracování veřejné zakázky na dodavatele stavby na akci “MŠ Dubné snížení energetické náročnosti budovy“ firmě UNIVERSAL SOLUTIONS, Gabriela
Vaciková, Písek. Obeslány byly 4 firmy a zakázka byla zveřejněna na el.úřední desce.
Obdržely jsme 6 nabídek a hodnotící komise ve složení Trapl Josef, PhDr. Václav Meškan Ph.
a Gabriela Vaciková doporučila radě obce uzavřít smlouvu na provedení díla s firmou
PRECIS BUILDING SE, Haklovy Dvory za nejnižší nabídkovou cenu ve výši 2.872.198,67
včetně DPH. Tato akce bude zahájena v červnu 2017 a dokončena do 28.8.2017. Na tuto akci
máme schválenou dotaci ve výši 40% uznatelných nákladů z programu SFŽP – snížení
energetické náročnosti budov.
Dále rada obce schválila podat několik žádostí o dotaci do grantového programu Jihočeského
kraje a to:
1. Žádost o dotaci ve výši 80.000,-Kč pro JSDH Dubné – JPO III – nákup 10 ks
zásahových přileb a odborná příprava velitelů a strojníků – spoluúčast obce min. 20%
2. Žádost o dotaci ve výši 108.000,-Kč – pro JSDH Křenovice – JPO V - nákup 1 ks
přípojného vozíku – spoluúčast obce min. 20%

3. Žádost o dotaci ve výši 888.511,-Kč na opravu místní komunikace Dubné – Lipí –
spoluúčast min. 50%
Byly schváleny smlouvy na TDI a BOZP a autorský dozor na akci „MŠ Dubné – snížení
energetické náročnosti budovy“ a „Dubné – parkoviště, chodník a kanalizace v uličce p.č.
742/5“.
Rada obce rozhodla zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava obecní budovy
(hasičská zbrojnice) Dubné“ firmě Zdeněk Bürger, Dubné. Na tuto akci byla podána žádost do
POV Jihočeského kraje o dotaci ve výši 250.000,-Kč a ještě nevíme výsledek. Spoluúčast
obce je min. 50%. Práce budou probíhat v měsíci květnu a červnu 2017.
Rada obce schválila pronajmout obecní budovu (pohostinství Třebín) p. Stehlíkovi Fr.,
Munice. Poslední nájemce p. Brožová ukončila na vlastní žádost pronájem k 28. 2. 2017. P.
Stehlík byl jediný zájemce a v současné době má v pronájmu i stánek na hřišti Třebín od TK
Třebín.
Byla zahájena Pozemkovým úřadem ČR, Č. Budějovice rekonstrukce účelové komunikace
Dubné-Třebín.
Jihočeský kraj prostřednictvím SÚS Č. Budějovice zahájil opravy jednotlivých úseků silnic
III. Tříd v našich katastrálních územích. V současné době probíhá oprava průtahu Dubném,
kde se to zkomplikovalo, že zde je kanalizační sběrač v havarijním stavu a muselo být
přikročeno k jeho rekonstrukci. Tudíž se uzavírka, která poněkud komplikuje průjezd, se
protáhne do středy 3. 5 2017.
Opět po roce je připravována charitativní akce „Dubenský běh“, který proběhne 7.5.2017 a
jste samozřejmě na něj zváni, ať jako běžci, tak jenom diváci nebo určitě organizátoři
nepohrdnou Vaší pomocí. Finanční příspěvky budou vybírány buď přímo na akci, nebo
prostřednictvím Nadačního fondu ZŠ a MŠ Dubné, tak jako loni. Výtěžek této akce bude
věnován postiženému chlapečkovi „Adámkovi Hrdému“, který trpí vzácným typem svalové
dystrofie.
Co se týče připravovaných projektů, je stav následující:
 Chodník a kanalizace Dubné – vydáno pravomocné stavební povolení
 Chodník Křenovice – podaná žádost o stavební povolení
 Parkoviště u ZŠ – vydáno pravomocné stavební povolení
 Chodník Třebín – vydáno pravomocné stavební povolení
 Sportovní areál Hajský – předloženo 1x paré PD a vyřizují se doklady k podání žádosti
o stavební povolení
 Oprava rybníku „Adamák“ v Křenovicích – PD vypracována, ale problém s částí
soukromého pozemku p. Salvové
 Rekonstrukce obecní budovy v Třebíně – vydáno pravomocné stavební povolení
Dále na obecním úřadě probíhají jednání s příslušnými úřady a občany. Připravujeme se na
kontrolu hospodaření za rok 2016, která proběhne 10. 5. 2017. Pro Vaší informovanost je náš
úřad velmi využívaný k uzavírání manželství a do současné doby máme žádosti 33 párů pro
letošní období. I toto je velmi zátěžové a neskládá se to jen z toho obřadu, ale především poté
z následujícího úřadu v rámci legislativy a za to patří poděkování naší matrikářce p.
Jantačové.
Tímto bych zprávu o činnosti uzavřel a dal prostor pro Vaše otázky, jestli chcete něco doplnit
nebo vysvětlit. Děkuji za pozornost

