Zpráva o činnosti rady obce a OÚ z XV. zasedání ZO – 28. 12. 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 16. 11. 2016 do dnešního dne. V tomto období se sešla rada
obce celkem 3x.
Rada obce rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v obecní budově čp.
33, 1 p. Jedná se o 54 m2 uvolněných po ing. Fr. Soukupovi. Záměr byl zveřejněn od 28. 11.
2016 do 14. 12. 2016 a v této době byla doručena na obecní úřad jedna žádost, a to od p.
Stanislavy Jančíkové k rozšíření provozovny „internetový prodej použitého zboží“. Dále rada
obce schválila aktualizaci Studie proveditelnosti na akci „Dopravní automobil pro JSDH
Dubné“ a Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dopravní automobil
pro JSDH Dubné“ – opakovaná výzva. Veřejná zakázka, ale ještě nebyla vyhlášena, protože
po kontrole technických parametrů na IROPU jsme byli vyzváni k jejich upřesnění. K tomuto
dojde v prvé polovině ledna 2017.
Starostka se zúčastnila jednání zastupitelstva v obci Lipí a Jankově, kde byla podána
zpráva o přípravě akce „Rozšíření areálu ZŠ Dubné“ a o požadavcích obce Dubné na
spolufinancování této akce obcemi, které mají s naší ZŠ uzavřen školský obvod. Ostatní obce
o účast na svých jednání nepožádali, ale ze všech obcí mimo obce Jankov přišlo kladné
stanovisko, že souhlasí se spolufinancováním i v případě, že neobdržíme dotaci na stavební
úpravy. Obec Jankov schválila spolufinancování zatím jen v případě, že dotaci dostaneme.
V opačném případě se prý k našemu požadavku ještě v následujícím zasedání vrátí. Žádost o
dotaci byla podána a zaregistrována 23. 12. 2016. Na přípravě této žádosti se podílela
především firma RERA a.s. – ing. Brémová, projektant ing. Pavel Kojan, ředitel ZŠ
PhDr.Václav Meškan PhD a starostka. Všem patří poděkování, protože to opravdu nebylo
jednoduché a teď si musíme jen přát, abychom měli štěstí a naše žádost byla podpořena.
Nicméně nás již v krátké době čeká vyhlášení veřejné zakázky na výběr dodavatele a výběr
peněžního ústavu, který nám poskytne úvěr na předfinancování akce.
V současné době připravujeme žádost o dotaci do programu POV Jihočeského kraje –
„Rekonstrukce hasičské zbrojnice – oprava sociálního zařízení, výměna dveří atd“ a další
žádost, také do grantového programu Jihočeského kraje na „Rekonstrukci kanalizace v uličce
k MŠ“.
Nyní si připomeňme, co se nám podařilo v roce 2016 – postavit a dát do provozu ČOV
Třebín včetně přístupové komunikace, opravit část místní komunikace v k.ú. Třebín, zahájit I.
etapu „Chodník Třebín“ – odvodnění + obrubníky směr Mokré, osvětlení kaple v Třebíně,
posílení VO v Třebíně, posílení VO Jaronice, I. etapa revitalizace návsi v Křenovicích, oprava
obecní budovy (pohostinství) v Křenovicích, osvětlení kostela v Dubném, rozšíření VO a
osvětlení přechodu pro chodce v Dubném a další drobné akce.
Co se týče připravovaných projektů, je stav následující:
 Chodník a kanalizace Dubné – vydáno stavební povolení na chodník a čeká se na
nabytí právní moci 15 dní + každým dnem bude stavební povolení na kanalizaci
 Chodník Křenovice – připravuje se PD k podání žádosti o stavební povolení
 Parkoviště u ZŠ – vydáno stavební povolení – čeká se 15 dní na nabytí právní moci
 Parkoviště u MŠ, kanalizace – vydáno pravomocné stavební povolení na kanalizaci i
na chodník
 Rozšíření areálu 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
V následujícím období nás čeká příprava rozpočtu pro rok 2017. Na obecním úřadě proběhly
v prosinci dvě kontroly. Jedna na matriční dokumenty – bez závad a druhá celoroční
předběžná kontrola hospodaření obce za rok 2016.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se podíleli na akcích probíhajících v adventní
době v naší obci, myslím, že vše dopadlo velmi dobře a setkalo se s menším či větším zájmem
občanů.
Tímto bych zprávu o činnosti uzavřel a dal prostor pro Vaše otázky, jestli chcete něco doplnit
nebo vysvětlit. Děkuji za pozornost

