Zpráva o činnosti rady obce a OÚ z VI. zasedání ZO – 29.7.2015
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 6.5.2015 do dnešního dne. V tomto období se sešla rada obce
celkem 6x.
Rada obce reagovala na žádosti několika dobrovolných spolků v obci o příspěvek na
činnost z rozpočtu obce. Schválila příspěvky ve výši 5.000,-Kč pro ČČK Jaronice, 10.000,-Kč
pro ČČK Křenovice, 20.000,-Kč pro SDH Křenovice a 10.000,-Kč pro SK REDING WAPS
Dubné (skoky na kolech na Hajském).
V měsíci červenci provedla firma ELINT-CK, Český Krumlov osvětlení
víceúčelového hřiště v Dubném a tenisového hřiště v Třebíně za finanční náklad 363.000,-Kč.
Na tuto akci bude čerpána dotace ve výši 110.000,-Kč z Programu obnovy venkova od
Jihočeského kraje.
Obec zadala firmě TESERA s.r.o.,Vidov opravu pomníku padlých hrdinů v Jaronicích
za cenu díla 73.000,-Kč bez DPH. Práce proběhnou v následujícím období. Nyní se snažíme
získat od pamětníků chybějící fotografie na pomníku.
Rada obce rozhodla zadat projektové práce na nové zázemí pro fotbalové hřiště
v Dubném p.F. Brabcovi, Dubné včetně inženýrských prací za cenu 55.000,-Kč.
V červenci byly firmou Jan Kümmel, Dubné zrekonstruovány chodníky přes park u
zdravotního střediska v Dubném včetně úpravy přilehlého prostranství a vytrhání staré zeleně.
Celkově tyto práce přišly na finanční náklad 342.769,-Kč. Až počasí dovolí a zaprší, budou
ještě přilehlé plochy osety travinou a okolo chodníků přibudou nové keře.
V uplynulém období proběhlo výběrové řízení na opravu rybníku Kašpárek
v Křenovicích. Nabídky podalo pět firem, a to VKB stavby s.r.o., Buk, Stavitelství Matourek
s.r.o., VHS České Budějovice s.r.o., Rybníky-Procházka, Pavlíček, Smetanova Lhota a
Vlastimil Němec, Nová ves. Firma Rybníky-Procházka, Pavlíček, Smetanova Lhota byla
výběrovou komisí vyřazena z důvodu neúplnosti nabídky. Ze zbylých čtyřech firem dle
výběrového kritéria – nejnižší nabídková cena – byla vybrána firma Vlastimil Němec, Nová
Ves u Č.B. za cenu díla 592.163,-Kč včetně DPH. S touto firmou byla uzavřena Smlouva o
dílo. Dle dohody obce jakožto investora a dodavatele práce započnou cca koncem srpna, a to
z důvodu, že vytěžený sediment se bude ukládat na pole předem určené Zemědělskou
společností Dubné a v současné době je na poli oseta kukuřice. Musíme počkat až bude pole
sklizeno.
V současné době probíhá největší stavební akce v Základní škole, a to „Přístavba
Mateřské školy“. Práce probíhají dle harmonogramu. Spíše je firma ještě o několik dní
dopředu. Byli bychom rádi, kdybychom mohli na začátku září stavbu kolaudovat. Přístavbou
vznikne jedna velká nová třída pro 24 dětí a jídelna pro tuto i druhou stávající třídu. Touto
přístavbou dojde k navýšení kapacity mateřské školy na 105 dětí, čímž bude dostačující, jak
pro naše děti, tak i pro děti ze spádových obcí, kde školku nemají. Na stavbu se bude čerpat
dotace z Ministerstva školství, z programu navyšování kapacit základních a mateřských škol
pro rok 2015 ve výši 85 % uznatelných nákladů. V současné době probíhá schvalování
dodaných materiálů a dle posledních zpráv z MŠ chybí ke konečnému schválení ještě dvě
oddělení, tak se snad financí dočkáme do konce prázdnin.
Proběhlo též jednání s dodavatelskou firmou KVINT Vlachovo Březí a zástupci Lesů
a rybníků města Č.B za účasti obce ohledně koordinace zahájení stavebních prací na stavbě
ČOV Třebín. Již dříve jsme avizovali, že se stavba zahájí v srpnu, ale jelikož je potřeba, aby
nám rybáři vypustili rybník Ryšávek, a ti ho mohou vypustit až cca v polovině září, musí se
zahájení stavby posunout ke konci září. Firma však slíbila, že konec stavby cca konec června
2016 dodrží. V současné době probíhá jednání s investorem p.Ing.Chalupou , který bude

realizovat ZTV uprostřed „Třebína – pozemky p.Lávičky“ o výši finančního příspěvku na
stavbu ČOV. Celá stavba bude stát 6.500.000,-Kč.
Co se týče dalších připravovaných projektů je stav věcí následující:
Projektová dokumentace na akci „Dubné-parkoviště,chodník a kanalizace v uličce
p.č.KN 742/5 – zpracovává VAK projekt s.r.o. – vypracováno a podáno k územnímu
řízení
Studie „Parkoviště u ZŠ“ – vypracoval Bc.Maroušek, Č.B.- hotová
Projektová dokumentace „Chodník Třebín“ – vydáno právoplatné územní rozhodnutí a
bude pokračovat v druhé fázi projektu pro stavební povolení – Zpracovává Ing.Šlinc,
Č.B.
Projektová dokumentace „Chodník Křenovice“ – projekt k územnímu řízení je
zpracován a rozeslán k vyjádření jednotlivým úřadům a poté bude podán na Stavební
úřad – zpracovává Ing.O.Zenkl.
Projektová dokumentace –„Chodník a kanalizace Dubné – střed“- zpracováno pro
územní řízení a bude v následujícím týdnu podán na Stavební úřad – zpracovává
p.Ladislav Mach, Č.B.
Projekt veřejného osvětlení-ELEKTRO Sobíšek-doplnění VO a osvětlení přechodu
pro chodce v k.ú.Dubné (Liebl) – projekt zpracován bude podán na Stavební úřad
Projekt „Rekonstrukce obecní budovy čp.50,k.ú.Třebín“ – příští týden bude podáno na
Stavební úřad s žádostí o stavební povolení – zpracovává Ing.Kojan.
Revitalizace návsi Křenovice – zadaná studie Zahradnictví Kec, Č.B. – zatím žádná
zpráva, bližší informace podají zastupitelé Křenovic.
Na obecním úřadě proběhli jednání v rámci skončených pozemkových úprav na všech
katastrálních území obce za účasti zástupců Pozemkového úřadu, Zemědělské společnosti
Dubné, obce a projektové společnost, která zahájila práce na přípravě projektů účelových
komunikací po KPÚ a protipovodňových zařízení v Křenovicích a Jaronicích. Pro informaci
v první části budou realizovány tyto komunikace: v k.ú.Dubné – spojnice Dubné a Třebín.
Dále bude obnovena komunikace probíhající od RD Fousků k rybníku Jahelník. V Třebíně
bude nová komunikace, která bude začínat od propustku mezi Branišovem a Třebínem a
povede směrem cca k bývalému kravínu a pak ještě jedna komunikace mezi rybníky směrem
k Jirákům. V k.ú. Křenovice bude rekonstruována spojnice Křenovice-Žabovřesky,
samozřejmě na k.ú.Křenovice, pak část komunikace okolo zahrádek v Křenovicích a
komunikace okolo rybníka Struhák směrem k lesu. V Křenovicích se též projektuje stavba
protipovodňového zařízení nad Eliášů směrem k rybníku Struhák, kde dojde k navýšení hráze
a odbahnění tohoto rybníku. V k.ú.Jaronice jde o komunikaci od hlavní silnice k bývalému
kravínu, komunikace okolo pozemku, kde nyní cvičí hasiči a komunikace od Pecků k rybníku
Šos. Dále se projektuje protipovodňové zařízení – rozšíření Jaronického potoka. Po
vypracování PD a vydání stavebních povolení dojde cca příští rok k realizaci.
Na závěr bych Vás chtěl seznámit, i co se týče další práce na obecním úřadě, jelikož jsme
matriční úřad a tak nám také připadá povinnost oddávat a jen pro Vaši informaci jsme již letos
oddali 22 párů. A protože svatby se odehrávají převážně v sobotu, jistě uznáte, že i toto je
velmi zatěžující věc. A nejde jen o samotný akt svatby, ale i o následnou odpovědnou práci
paní matrikářky, která zabírá hodně času. Náš úřad, jak jistě víte, čítá pouze 2,5
administrativních pracovníků (starostka a účetní-matrikářka-sekretářka atd. v jedné osobě a na
půl úvazku knihovnice – taktéž velmi zodpovědná), 1 zaměstnanec na plný úvazek –údržbář a
dva na dohodu o pracovní činnosti. Toto je jen vsuvka k zamyšlení, jak úsporný úřad jsme.
Tímto bych zprávu o činnosti uzavřel a dal prostor pro Vaše otázky, jestli chcete něco doplnit
nebo vysvětlit. Děkuji za pozornost

