Zpráva o činnosti rady obce a OÚ z XII. zasedání ZO – 4.7.2016
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 18. 5. 2016 do dnešního dne. V tomto období se sešla rada obce
celkem 3x.
Rada obce schválila finanční dar ve výši 20.000,- Kč pro Vojtěcha Pábla z Jaronic z
rozpočtu obce, jako příspěvek na zdravotní lázně. Od Jihočeského kraje jsme obdrželi dotaci
v rámci Programu obnovy venkova ve výši 210.000,-Kč na akci „Oprava obecní budovy čp.
15 II. etapa – Křenovice“. V rámci této akce byla uzavřena smlouva o dílo s dodavatelem
stavebních prací p. Zdeňkem Bürgerem. V obecní budově čp. 15 se bude vyměňovat podlaha,
rekonstruovat sociální zařízení, malovat atd. Rada obce schválila zveřejnit záměr prodeje
obecního pozemku č.p. 18/2 k.ú. Třebín o výměře 70 m2 a záměr pronájmu části pozemku
čp.18/1 k.ú. Třebín o výměře 54 m2. Prodej pozemku bude na programu ZO příštího zasedání
a pronájem schvaluje rada obce. Dále rada obce schválila návrh zadání pro vypracování
územní studie v lokalitě S.O1.K/U a B1.Z1.1 v k.ú. Křenovice u Dubného a lokalitu „Nad
školou k.ú. Dubné“, které předložil pořizovatel ing. Smítka Vlastimil. Byla stanovena úplata
pro školní rok 2016/2017 pro MŠ ve výši 300,-Kč/dítě/měsíc a pro ŠD 85,-Kč/dítě/měsíc.
Rada obce schválila pronájem pozemku čp. 1618 k.ú. Jaronice p. Milanu Kubíkovi, Jaronice
za nájemné 3.243,-Kč/rok pro účely pastvy. Dále bylo stanoveno nové nájemné kulturního
domu v Dubném s účinností od 15. 5. 2016, a to takto: pro soukromé účely za odpolední
nájem v rozsahu cca 5 hod. ve výši 700,-Kč, večerní pronájem v rozsahu cca 8 hod. ve výši
1.800,-Kč a celodenní nájem za 2.500,-Kč vše bez DPH. Pro místní organizace a spolky
pořádající kulturní akce ve výši 2.100,-Kč. Pro nájemce pohostinství Na Růžku – 2.500,-Kč a
pro ostatní nájemce (soukromé pořadatele) 4.000,-Kč bez DPH. Bez nájmu je pro účely PO
ZŠ a MŠ – koncerty, vystoupení pro děti a dále dle posouzení rady obce. V topné sezóně se
k nájemnému přičítá skutečnost za topení.
Na akci „Výměna garážových vrat – hasičárna Dubné“ jsme obdrželi od Jihočeského kraje
v rámci programu „Podpora JSDH obcí Jihočeského kraje“ ve výši 142.857,-Kč. Na tuto akci
jsme uzavřeli smlouvu o dílo s firmou Marek Kronaisl, Kamenný újezd za cenu 139.924,-Kč.
Pro SDH Křenovice jsme dostali dotaci od Jihočeského kraje na pořízení nového dopravního
automobilu ve výši 300.000,-Kč. Dnes proběhlo výběrové řízení na dodavatele automobilu.
Toto je součástí programu ZO. Dále naše obec obdržela dotaci na nákup nového dopravního
automobilu pro JSDH Dubné z programu IROP ve výši 2.269.884,-Kč. Na tento automobil
bude teprve výběrové řízení vypsáno, též je to na programu dnešního zasedání ZO. RO
rozhodla nepokračovat dále ve spolupráci s firmou Zahradnictví Bc. Kec na akci
„Revitalizace návsi Křenovice“, ale zadala tyto práce p. Jůzové, Třebín. V měsíci srpnu bude
provedena I. etapa (osázení okolo plotu p. Kroupy a v říjnu II. etapa – nasázení větších
stromů. III. etapa bude provedena až po realizaci chodníku Křenovice. V minulém období též
proběhlo několik jednání ohledně plánované cyklostezky „Holašovice – Čakovec – Dubné Branišov -České Budějovice“. Nyní firma DOPI zpracovává studii proveditelnosti a poté bude
následovat projektová dokumentace atd. Na studii proveditelnosti jsme dostali 75% dotace, a
tudíž podíl obce Dubné je 11.000,-Kč. V měsíci červenci by měla, proběhnou realizace akce
„Osvětlení kostela Nanebevzetí Panny Marie v Dubném“ a „Osvětlení obecní kaple sv.
Rodiny v Třebíně“. V září bude provedeno osvětlení přechodu pro chodce v Dubném u Lieblů
a rozšíření VO. K cíli se blížíme se stavbou ČOV Třebín. Příští týden budou probíhat všechny
technologické zkoušky a poté bude ČOV spuštěna do zkušebního provozu. V rámci
probíhající revitalizace komunikace III. třídy Mokré – Třebín, kterou financuje Jihočeský kraj
a provádí firma SKANSKA a.s. jsme museli přikročit k zahájení stavby „Chodník Třebín“ a
to osazováním obrubníků a odvodnění této komunikace viz další program tohoto zasedání ZO.

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 – podána žádost na SÚ o územní rozhodnutí
 Parkoviště u ZŠ – před vydáním územního rozhodnutí
 Parkoviště u MŠ, kanalizace – těsně před podáním žádosti o stavební povolení
 Rozšíření areálu ZŠ – vydán územní souhlas a do konce července bude zažádáno o
stavební povolení
 Chodník Třebín – každým dnem bude stavební povolení
 Sportovní areál Hajský – probíhají práce na PD
Tímto bych zprávu o činnosti uzavřel a dal prostor pro Vaše otázky, jestli chcete něco doplnit
nebo vysvětlit. Děkuji za pozornost

