Zpráva o činnosti rady obce a OÚ z V. zasedání ZO – 6.5.2015
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 17.2.2015 do dnešního dne. V tomto období se sešla rada obce
celkem 6x.
Rada obce rozhodla zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na „Projektovou
dokumentaci (k územnímu řízení, stavebnímu povolení a inženýrskou činnost)chodník
Křenovice“ firmě Zenkl CB spol.s.r.o. V současné době vypracoval projektant návrh situace,
který byl již jednou diskutován v radě za přítomnosti Ing. Zenkla, aby podány drobné
připomínky a požadavky. Doplněná situace o tyto požadavky Vám byla zaslána v rámci
diskuze by mělo být připomínkové řízení ukončeno, aby mohl projektant pokračovat ve
vyřizování vyjádření příslušných úřadů.
Na OÚ proběhlo jednání ohledně změny projektové dokumentace „ČOV Třebín“ za
účasti zástupců firmy ENVI-PUR (zpracovatel změny PD a dodavatel technologické části
ČOV), zástupců budoucího provozovatele ČOV firmy ČEVAK, dodavatele stavby – firma
KVINT, zastupitelů a starostky. Na jednání byl domluven postup a nyní již je změna
zpracována, domluvena je změna i na Magistrátu města Č.B.,odbor životního prostředí,
ing.Kubešová. Pokud bude zastupitelstvem schválen dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo ze dne
7.11.2011 s firmou KVINT Vlachovo Březí spol.s.r.o. měly by práce započít cca červenecsrpen 2015. Financování stavby bude z rozpočtu obce a částečně ze sponzorského daru
budoucího investora ZTV na pozemcích p.Lávičky v k.ú.Třebín pana Ing.Chalupy. Toto
jednání proběhne na následujícím zasedání rady obce.
V minulém období proběhlo jednání se zástupci provozovatele kanalizace a ČOV
Křenovice s firmou ČEVAK a firmou EKO-EKO o řešení zlepšení situace čištění vody na
ČOV Křenovice. Po několika jednáních se schylovalo, že budeme muset řešit tento problém
nákladnou rekonstrukcí ČOV (cca 12 mil.), ale po včerejším jednání na OÚ a poté fyzické
prohlídce ČOV se zástupci ČEVAKU nám bylo sděleno, že na 90% je problém s čištěním
vyřešen. Po jistých úpravách a výměnách na základě doporučení technologa ing. Bolhy (i
když on říká, že to je týmová práce, přesto jsme přesvědčeny, že to je především jeho
zásluha), po mnoha letech konečně ČOV čistí a nás to bude stát podstatně méně peněz
z rozpočtu. Předběžná cena úprav je cca 500.000,-Kč. Podrobnější informace budou podány
v diskuzi.
Rada obce rozhodla o koupi traktorového návěsu DEZA 3500 R od firmy Zámečnictví
DEZA, Třešť.
Na zasedání rady obce za účasti zastupitelů M. Zdychynce a Ing. Hronka a
zpracovatelů návrhů na revitalizaci návsi Křenovice, byl vybrán Bc. Kec, Zahradnictví Č.B.,
který vypracuje studii, která se postoupí k diskuzi s občany a poté se dle konečné verze bude
postupovat.
Rada obce schválila na svých zasedání dotaci na činnost ve výši 5.000,-Kč pro místní
skupinu ČČK Jaronice a 10.000,-Kč pro místní skupinu ČČK Křenovice a 20.000,-Kč pro
SDH Křenovice.
V tomto týdnu vydal Magistrát města Č.B. odbor životního prostředí Stavební
povolení na akci „Oprava rybníka Kašpárek“. Radou obce bylo vyhlášeno výběrové řízení na
zakázku malého rozsahu a vyzvány k podání cenové nabídky budou tyto firmy : VHS, Čeké
Budějovice, Jan Kümmel, Dubné a firma Němec Vlastimil, Nová ves u Č.B. Dále bude
zakázka zveřejněna na úřední desce OÚ. Dále nám bylo doručeno Stavebním úřadem č:B.
Stavební povolení na akci „Přístavba mateřské školy Dubné“. Na tuto akci jsme obdrželi
příslib finanční dotace ve výši 85% uznatelných nákladů. Investorem akce bude příspěvková
organizace Základní škola a Mateřská škola Dubné. Výběrové řízení na dodavatele stavby již

proběhlo. Výběrové řízení zpracovávala firma Stavební poradna, ČB. Bylo podáno pět
nabídek a jako dodavatel stavby byla vybrána firma Precis Bulding SE, Haklovy Dvory za
cenu 3.004.938,93 Kč. Předání staveniště proběhne 11.5.2015.
Rada obce rozhodla zadat vypracování projektové dokumentace na stavbu „Dubnéparkoviště,chodník a kanalizace v uličce p.č.742/5“ firmě VAK projekt s.r.o., Č.B.
Projektová dokumentace na parkoviště u Základní školy pokračuje ve stádiu
zpracování odsouhlasené studie.
Obec obdržela z programu obnovy venkova dotaci ve výši 120.000,-Kč. Žádost byla
podána na akci „Osvětlení hřiště Dubné a Třebín“. Práce provede firma ELINT-CK s.r.o. za
cenu
363.000,-Kč.
Objednána
byla
výroba
3
ks
plakátovacích
ploch
(Jaronice,Třebín,Křenovice) od firmy Jáchym, Třebín.
V minulém období proběhlo jednání na vydání územního rozhodnutí na stavbu
„Chodník Třebín“. Nyní se čeká na vydání tohoto rozhodnutí, aby se mohlo pokračovat
s vypracováním PD pro stavební povolení na tuto akci.
Obec podala pět žádostí o dotace do grantového programu Jihočeského kraje (na
opravu rybníčka Kašpárek, pro SDH Jaronice na protipovodňové stěny, pro SDH Dubné na
opravu hasičárny –zateplení stropu, na opravu pomníku padlých hrdinů v Jaronicích a do
POV –osvětlení hřišť Třebín a Dubné), ale úspěšná byla jen v POV.
Dnes proběhlo na obecním úřadě společné jednání – návrh –změny č.1 územního
plánu Dubné.
Tímto bych zprávu ukončil a dal prostor pro otázky, jestli chcete něco doplnit nebo
vysvětlit. Děkuji za pozornost

