Zpráva o činnosti rady obce a OÚ z VII. zasedání ZO – 21.10.2015
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 29. 7. 2015 do dnešního dne. V tomto období se sešla rada obce
celkem 5x.
Rada obce v tomto období reagovala na žádost TJ Sokol Dubné o dotaci na činnost
z rozpočtu obce. Schválila dotaci ve výši 40.000,-Kč. Dále schválila a vzala na vědomí příjem
dotace pro ZŠ a MŠ Dubné ve výši 2.937.362,-Kč na akci „Přístavba MŠ Dubné“, která byla
poskytnuta Ministerstvem školství. Stavba je dokončena a zkolaudována a k 1. 10. 2015 do ní
nastoupily děti. V současné době máme kapacitu mateřské školy na 108 dětí. Od Jihočeského
kraje jsme obdrželi dotaci na „Zalesnění, zajištění a výchovu porostů“ ve výši 7.960,-Kč.
Rada obce schválila nákup materiálu pro mladé hasiče z SDH Křenovice za částku
10.000,-Kč. Dále uzavřela nájemní smlouvu s Druhou základní uměleckou školou, České
Budějovice za nájemné 20,-Kč za každou odučenou hodinu v prostorách zasedací místnosti na
OÚ pro účely hraní dětí na hudební nástroje. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou od
1. 9.2015 do 30. 6.2017.
Byla uzavřena smlouva na vypracování projektové dokumentace k územnímu a
stavebnímu řízení na akci „Parkoviště u ZŠ“ s panem Bc. Josefem Marouškem, České
Budějovice. Dále rada obce schválila změny v Rejstříku škol a školských zařízení ke dni 30.
9. 2015 a to v rozsahu:
1. Nové místo výkonu MŠ na adrese Dubné 35
2. Nové místo výkonu školní jídelny – výdejny s kapacitou 60 strávníků
3. Zvýšení kapacity MŠ z 80 na 108 dětí
4. Zvýšení kapacity školní jídelny – výdejny ze 60 na 120 strávníků
5. Zvýšení kapacity školní jídelny z 500 na 520 strávníků
Byla uzavřena smlouva na vypracování projektové dokumentace na akci „Oprava rybníku
Adamák k.ú.Křenovice“ s Ing.Václavem Kocourkem, Plav. Tento týden byla ukončena stavba
„Oprava rybníku Kašpárek, kterou prováděla firma Němec, Nová Ves. Stavba proběhla bez
větších problémů. Chybí pouze dodělat drobné terénní úpravy a osetí, které bude doděláno do
konce dubna 2016, dle klimatických podmínek.
Na základě žádosti členů SDH Křenovice o přístavbu hasičské zbrojnice, bylo zahájeno
majetkoprávní jednání se Zemědělskou společností a.s. Dubné, která vlastní příslušný
pozemek potřebný k zástavbě. Toto je jedním z bodu programu dnešního jednání.
Rada obce rozhodla o zahájení jednání ve věci vypracování územních studií
v k.ú.Křenovice a k.ú.Třebín s vlastníky jednotlivých pozemků. Jednání proběhne zítra
22.10.2015 za účasti pořizovatele Ing Smítky a zpracovatelky Ing. arch. Polcarové.
Na hasičské zbrojnici v Dubném chybí hromosvod, a proto jsme zadali instalaci firmě ELINT
–CK s. r. o .Český Krumlov.
Co se týče zadaných projektových prací na různé akce, jsou ve stádiu různé rozpracovanosti:
1. Přístavba Základní školy a Mateřské školy – je zpracovaná studie
2. Chodník Třebín – připravuje se projektová dokumentace pro stavební řízení
3. Kanalizace a chodník Dubné – střed – byla podána projektová dokumentace na
stavební úřad k územnímu řízení, ale ten řízení přerušil a je nutné doložit ještě další
dokumenty – projektant na tom pracuje
4. Chodník Křenovice – projekt k územnímu řízení byl po zamítavém stanovisku Policie
a připomínkách SÚS a jednání na místě samém se zástupcem Magistrátu města Č.B.,
odbor dopravy přepracován na verzi zúžené komunikace – značka „Dej přednost
v jízdě“ a chodníku standartní šíře v nejužším místě lokality (RD p.Slabý). Nyní je
znovu PD rozeslán k připomínkování.

5. Osvětlení kostela Nanebevzetí Panny Marie Dubné – podaná žádost o územní souhlas
6. Rozšíření osvětlení a osvětlení přechodu v k.ú.Dubné – podaná žádost o územní
souhlas
7. Kanalizace a chodník – ulička u MŠ – podaná žádost o územní řízení
8. Rekonstrukce obecní budovy Třebín – vydané stavební povolení
9. Revitalizace návsi Křenovice – vypracovaná studie
10. Zázemí sportoviště „Hajský“ – vypracovaná pracovní studie
Koncem září byla zahájena stavba III etapy „Kanalizace a ČOV Třebín“, a to samotné ČOV.
Probíhají zemní práce a betonáž základní desky. Příští týden se bude provádět bednění a
betonovat a poté pokud počasí dovolí stavět horní stavba ČOV. Stavba by měla jít do
zkušebního provozu v červenci 2016.
V současné době byl otevřen dotační titul na čerpání financí na zateplení pláště veřejných
budov na SFŽP ČR, kam bychom chtěli směřovat žádost na stavbu „Zateplení a výměna
topného systému v MŠ Dubné“. Nyní pracujeme na povinných přílohách k žádosti , jako je
tepelný audit budovy (zpracovává Ing.Ivan Kubeš, Zliv) a projektová dokumentace, která byla
již vypracována v minulém období, ale musí se upravit, aby odpovídala vyhlašovanému
dotačnímu titulu.
Na obecním úřadě proběhla kontrola matriční činnosti bez závad. V příštím týdnu bude
probíhat kontrola hospodaření obce za rok 2015. Jedná se o první kolo kontroly.
Tímto bych zprávu o činnosti uzavřel a dal prostor pro Vaše otázky, jestli chcete něco doplnit
nebo vysvětlit. Děkuji za pozornost

