Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dubany dne 25. 1. 2016
Č.j.: Dubany/OU/003/000030/2016
Přítomni:
Iva Kučerová, Leoš Konrád, Richard Kučera, Naděžda Kolísková, Martin Hurdálek, Viktor Kaňka,
Martin Matuška
Program:
1. Zahájení
2. Návrh a schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Finanční situace k 1. 1. 2016
5. Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2015
6. Plán účetních odpisů na rok 2016
7. Rekonstrukce WC v Dubance
8. POV oprava mostku
9. Dotace KÚ Pardubice (ŽP – zeleň)
10. Příprava na audit
11. Různé
12. Usnesení č. 1/2016
13. Závěr
1. Zahájení provedla starostka obce.
2. Návrh a schválení programu.
7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
3. Usnesení z minulého jednání bylo splněno ve všech bodech.
7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
4. Předseda finančního výboru M. Matuška informoval OZ o hospodaření s finančními prostředky obce.
Do dalšího období se převádí 1 730 000,- Kč.
7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
5. Místostarosta L. zprávu o výsledku inventarizace majetku za rok 2015.
Zastupitelům byl předložen inventarizační protokol.
7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
6. Obecní zastupitelstvo po projednání schválilo plán účetních odpisů na rok 2016.
7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
7. Předseda stavebního výboru R. Kučera OZ informoval o nutnosti vytvoření studie na celý objekt pohostinství Dubanka. Představil návrh na vytvoření projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci objektu.
Bylo dohodnuto, že na vytvoření cenové nabídky na projekt osloví L. Konrád firmu Adam 2 a M. Matuška
firmu Atelier Novotná z Jezbořic.
8. R. Kučera zajistí vytvoření návrhu na rekonstrukci mostku za hřištěm po spolupráci s Ing. Markovou.
9. Starostka obce I. Kučerová seznámila OZ se dvěma projekty:
 „Revitalizace litorálního a epilitorálního pásma dubanského potoka“ - v případě poskytnutí
dotace z PK OŽP bude projekt realizován občanským sdružením rybářů Dubany za finanční
podpory OÚ Dubany



„Naučná stezka podél toku Dubanky“ - v případě poskytnutí dotace z PK OŽP bude projekt
realizován občanským sdružením rybářů Dubany za finanční podpory OÚ Dubany

10. Starostka požádala předsedy výborů o přípravu na audit.
11. a) OZ po projednání schválilo rozpočet na rok 2016 a návrh rozpočtu do roku 2018.
7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Oba dokumenty – Návrh rozpočtu na rok 2016 a 2018, byly vyvěšeny na úřední desce od 22. 12. 2015
do 6. 1. 2016.
b) Bylo zjištěno, že byl vykácen souvislý porost dřevin na obecním pozemku u dubanského rybníka. Proto
starostka podala na Českou inspekci ŽP podnět k zahájení řízení s firmou AGRO – služby Secký s. r. o.
z důvodu neoprávněného kácení dřevin na pozemku v k. ú. Dubany nad Bylankou panem Seckým.
c) Obec zakoupí motorovou sekačku pro potřeby údržby trávníku v obci.
d) Starostka informovala, že podala na MmP – odbor dopravy žádost o úpravu dopravního značení v obci.
e) Zastupitelé obce byli požádáni spolkem Lungta o projednání připojení se k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“. OZ po projednání odsouhlasilo, že se naše obec k akci nepřipojí.
0 pro, 7 proti, 0 zdržel se
f) Proběhla 1. debata o přípravách na společenskou akci „Setkání rodáků a přátel Duban“, která se bude
konat u příležitosti oslav 130. výročí založení SDH Dubany dne 25. 6. 2016. Bude
potřeba zajistit rozeslání pozvánek všem dubanským rodákům.
g) Předsedkyně kulturního výboru N. Kolísková seznámila OZ s plánovanými kulturními akcemi na rok
2016 a s tím, že Dubany jsou pro rok 2016 pořádající obcí tradičních „Her bez hranic“. Tato akce se
uskuteční 27. 8. 2016.
12. Usnesení č. 1/2016
Obecní zastupitelstvo po projednání schválilo:
- Plán odpisů na rok 2016
- Rozpočet na rok 2016 a návrh rozpočtu do roku 2018
- Výsledek inventarizace majetku obce k 31.12.2015
Obecní zastupitelstvo po projednání neschválilo:
- připojení se k akci Vlajka pro Tibet
Obecní zastupitelstvo ukládá:
- L. Konrádovi poptat firmu Adam 2 k vytvoření projektu rekonstrukce Dubanky
- M. Matuškovi poptat firmu Atelier Novotná z Jezbořic k vytvoření projektu rekonstrukce Dubanky
- R. Kučerovi zajistit vytvoření návrhu na opravu mostku za hřištěm
- M. Matuškovi zakoupit sekačku na trávník
- N. Kolískové zajistit aktuální seznam dubanských rodáků s adresami
7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
13. Závěr provedla starostka obce.
V Dubanech 25. 1. 2016 zapsala N. Kolísková

Ověřili: M. Matuška, V. Kaňka

