Zpráva o činnosti rady obce a OÚ z IV. zasedání ZO – 17.2.2015
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 21.1.2015 do dnešního dne. V tomto období se sešla rada obce
celkem 2x.
Jelikož uplynula od posledního zasedání zastupitelstva obce velmi krátká doba, bude i
zpráva krátká. V uplynulých dnech byla podepsána smlouva o úvěru s firmou UniCredit na
nákup traktoru CASE IH FARMALL 85A + FEP 850. Úvěr byl uzavřen na částku 905.400,Kč na dobu splácení 48 měsíců s úrokovou sazbou ve výši 2,191% . V tomto týdnu byl traktor
firmou UNIAGRA CZ, Týn nad Vltavou předán.
Rada obce na svém zasedání rozhodla zadat vyhotovení dopravní studie na akci
„Parkoviště u ZŠ“ Bc. Josefovi Marouškovi, České Budějovice. Součástí studie bude
geodetické zaměření, návrh tří variant + projednání s Policií, odborem dopravy atd. Dále bylo
zadáno p.Marouškovi vypracování projektové dokumentace na úpravu prostoru u mateřské
školy směrem k Petráškům tj. rozšíření parkoviště u MŠ, výměna kanalizace a výměna
povrchu přístupové pěšiny okolo Petrášků k MŠ. Na vypracování projektové dokumentace
(územní řízení, stavební povolení a inženýrská činnost) na stavbu „Prodloužení chodníku
Křenovice“ předložil návrh smlouvy o dílo na částku 92.000,-Kč Ing. Ondřej Zenkl, České
Budějovice. Ve spolupráci s ředitelem ZŠ a MŠ byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo
školství na zvýšení kapacity MŠ (přístavba MŠ v budově ZŠ). V současné době je zažádáno o
stavební povolení na tuto akci na Stavebním úřadě. V následujícím období se musí uskutečnit
výběrové řízení na dodavatele stavby, abychom mohly s realizací započít nejpozději začátkem
května. Celá akce se musí předfinancovat a až poté jestli nám bude dotace, přiznána
dostaneme zpět 85%. Zda nám bude dotace přiznána, budeme dle dnešní informace na
Ministerstvu školství vědět cca v závěru prvého čtvrtletí 2015.
Na obecním úřadě proběhlo jednání za účasti zástupců firmy ČEVAK a.s., firmy
ENVIPUR, firmy KVINT Vlachovo Březí a zastupitelů Ing.Petra Čížka a Ing.Františka
Hronka ve věci úpravy projektové dokumentace na ČOV Třebín. Byly zde vzneseny návrhy
dodavatele technologické části ČOV firmy ENVIPUR, které po vzájemné diskuzi byly
akceptovány jak provozovatelem, tak dalšími účastníky jednání. V následujících dnech firma
zaslala návrh řešení, který byl zaslán i Vám. Po drobných připomínkách provozovatele, byl
tento návrh upraven a v současné době panuje zřejmě shoda a musí se přikročit k úpravě
projektové dokumentace, aby se s pracemi mohlo započít cca v červnu 2015. Změny jsou též
předjednány s Magistrátem města, odborem životního prostředí. Okrajově na této schůzce
byla otevřena i otázka nutnosti revitalizace ČOV Křenovice.
Další schůzka na OÚ proběhla se zástupci jednotlivých sborů hasičů ohledně
financování jejich činnosti z rozpočtu obce v roce 2015. Byl zde domluven postup a jednotliví
představitelé mají dodat své požadavky. Do dnešního dne zde máme požadavky SDH Třebín
a Křenovice.
Dnes na OÚ proběhla kontrola z Jihočeského kraje na čerpání dotace z roku 2008 na
akci „Obnova ohradní zdi okolo kostela“. Kontrola proběhla bez závad.
Na Jihočeský kraj byly podány dvě žádosti o poskytnutí dotace z grantového programu
JK, a to na opravu památníku padlých hrdinů v Jaronicích a na rekonstrukci rybníka
Kašpárek.
Co se týče dalších rozpracovaných akcí např. projektová dokumentace na úpravu
budovy Třebín 50 – je podána žádost na Stavebním úřadě o vydání stavebního povolení,
Chodník Třebín – je požádáno o vydání územního rozhodnutí na Stavebním úřadě, Chodník a
kanalizace Dubné směr Česká muzika - projektová dokumentace je rozpracována a návrh

Vám byl zaslán k potvrzení této verze nebo k připomínkování. Osvětlení hřišť Třebín a Dubné
– je zažádáno na Stavebním úřadě o vydání územního souhlasu.
Dost času také zabralo sestavení návrhu rozpočtu na rok 2015, který je součástí
dnešního programu jednání.
Tímto bych zprávu ukončil a dal prostor pro otázky, jestli chcete něco doplnit nebo
vysvětlit. Děkuji za pozornost

