Zpráva o činnosti rady obce a OÚ z VIII. zasedání ZO – 9.12.2015
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 21. 10. 2015 do dnešního dne. V tomto období se sešla rada
obce celkem 4x.
Rada obce v tomto období vyřídila žádost TK Třebín o dotaci na činnost z rozpočtu
obce. Schválila dotaci ve výši 5.000,-Kč. Rozhodla podat žádost do programu obnovy
venkova na Jihočeský kraj pro rok 2016 na opravu obecní budovy Křenovice 15
(pohostinství) v rozsahu výměna podlah, rekonstrukce sociálního zařízení, vymalování atd.
Předběžný rozpočet je cca 500.000,-Kč. Výše dotace v případě úspěchu může být 250.000,Kč. Spoluúčast z rozpočtu obce je povinná ve výši 50%.
Jak je Vám známo čeká nás velká investice do Základní a Mateřské školy v rámci rozšíření
její kapacity. Dle vypracované studie budeme realizovat stavbu nové budovy, kde bude
umístěno 6 tříd včetně zázemí sociálního a zázemí pro učitele. Současně s tím je nutné rozšířit
prostory kuchyně, jídelny a šatny pro žáky. Vzniknou také dvě nové třídy pro pracovní
vyučování v prostorách současných šaten. Nyní je podepsaná smlouva na vypracování
projektové dokumentace. Tyto práce bude zajišťovat Ing. Pavel Kojan, Borek. Na zajištění
finančních prostředků v rozsahu cca 25 až 28 miliónů (stavba včetně vybavení) nyní
zpracováváme žádost o dotaci na Ministerstvo školství. Celková suma je pouze odhad.
Konečná cena bude samozřejmě známa až po veřejné zakázce na výběr dodavatele stavby a
vybavení. Nyní jsme, ale na začátku a v případě, že bychom nebyli úspěšní při obdržení
dotace z MŠ, budeme se muset pokusit o získání peněz z IROPU nebo v krajní možnosti si
vzít úvěr. Čeká nás opravdu nelehký úkol ve výhledu dvou až tří let.
Další velká akce, která právě probíhá je stavba ČOV Třebín. Práce probíhají dle schváleného
harmonogramu a zatím se dá říci bez problémů. Z letošního rozpočtu bude proplaceno
1.658.491,- Kč. Celkově bude stát stavba 6.500.000,-Kč. V jednání je příspěvek od sponzora
Ing. Chalupy ve výši 1.700.000,-Kč. Na tento příspěvek bude uzavřena smlouva, kdy první
splátka bude splatná po nabytí právní moci územního rozhodnutí pro Ing. Chalupu na ZTV
Třebín „střed“ a druhá před předáním vybudovaného a zkolaudovaného ZTV do majetku
obce.
V rozpracovanosti jsou další akce jako PD na parkoviště u ZŠ včetně čekárny, PD chodník
Třebín, PD chodník Křenovice, PD chodník a kanalizace Dubné střed, PD oprava rybníku
Adamák, PD parkoviště u MŠ včetně kanalizace a uličky k RD Petrášků a PD osvětlení
přechodu u Lieblů a rozšíření VO. Stavební povolení máme vydáno na rekonstrukci obecní
budovy čp.50 Třebín a také máme vydané povolení na osvětlení kostela.
Rada obce schválila zadání vypracování územní studie pro lokalitu Třebín střed.
Pořizovatelem územní studie je p.Dvořáková Milena, České Budějovice a zpracovatelem
bude Ing.Arch. Polcarová Dagmar, České Budějovice. Územní studii bude hradit Ing.Chalupa
Petr, Litvínovice. Na obecním úřadě proběhlo 25.11.2015 veřejné projednání Změny č.1
územního plánu obce Dubné. Bylo podáno několik námitek od občanů, kterými se bude
pořizovatel v následujícím období zabývat a po vyhodnocení buď dojde k předložení Změny
č.1 ÚP ke schválení zastupitelstvu obce, nebo k opakování veřejného projednání. Spíše
očekáváme, že dojde k opakování veřejného projednání.
V uplynulém období byla dokončena a zkolaudována stavba „Oprava rybníku Kašpárek“. Na
obecním úřadě, také proběhla schůzka s p.Kecem – zpracovatel studie „Úprava návsi
v Křenovicích“, kde byly dohodnuty úpravy předloženého návrhu a po předložení konečného
návrhu bude s tímto seznámena veřejnost.
A jelikož se nacházíme v předvánočním čase, věnovali jsme také velké úsilí k přípravě
předvánočních akcí např. rozsvěcování stromu, pro děti pouštění vánočních přání Ježíškovi,

setkání důchodců a zpívání koled pod vánočním stromem. Ještě nás čeká v neděli 13.12 tzv.
adventní odpoledne v kulturním domě. Za přípravu všech těchto akcí patří poděkování všem,
co se na tom podíleli. Účast na setkání důchodců byla rekordní. Bylo přítomno 144 důchodců
a doufám, že domů odcházeli spokojeni.
Blíží se konec roku a s tím nás také čeká tvorba rozpočtu pro rok 2016, proto žádám všechny
o podávání svých návrhů.
Na závěr mi dovolte, abych Vám poděkovali za spolupráci v roce 2015 a popřáli Vám hodně
zdraví, štěstí v následném roce 2016 a klidné prožití vánočních svátků.
Tímto bych zprávu o činnosti uzavřel a dal prostor pro Vaše otázky, jestli chcete něco doplnit
nebo vysvětlit. Děkuji za pozornost

