Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dubany dne 20. 4. 2015
Přítomni:
Iva Kučerová, Leoš Konrád, Richard Kučera, Naděžda Kolísková, Martin Hurdálek, Viktor Kaňka,
Martin Matuška, veřejnost

Program:
1. Zahájení
2. Návrh a schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání 9. 3. 2015
4. Oprava silnice – výstavba chodníku
5. Kanalizace v nové ulici
6. Vydražený pozemek
7. Novela NV č. 37/2003 Sb.
8. Projednání zápisu z jednání kontrolního výboru
9. Různé
10. Usnesení č. 4/2015
11. 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. R. Kučera seznámil zastupitele s průběhem rekonstrukce silnice v ul. od Voženílků.
I. Kučerová seznámila zastupitele s tím, že obci nebyla přiznána dotace na výstavbu chodníků ze SFDI
Zastupitelé byli seznámeni s cenovými nabídkami na rekonstrukci vjezdů v ulici k Voženílkům. Fa Agrostav –
498 087,- Kč, Fa Bauset 379 457,79 Kč a fa Godbau 306 694,5 Kč bez DPH. Jediným výběrovým kritériem byla cena,
byla schválena nejnižší nabídka fy Godbau.
7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
5. Starostka informovala zastupitele o projednávání stavu kanalizace v nové ulici na Vodoprávním úřadu.
6. OZ odhlasovalo záměr neprodávat ani nepronajímat vydražený pozemek p.č. 131/33 a 131/34
7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
7. Starostka informovala o změně nařízení vlády č. 37/2003 Sb. O odměnách za výkon funkce členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo nenavyšovat odměny a chce zachovat stávající výši odměn.
7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
8. M. Hurdálek seznámil s průběhem jednání KV a jménem tohoto výboru doporučil OZ, aby zápisy ze zasedání OZ
byly vyvěšeny na webové stránky obce a zároveň požádal o možnost vyvěšování zápisů z jednání kontrolního výboru
na webové stránky obce. Také doporučil na webové stránky vyvěsit Jednací řád obce.
7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

9. Různé:
1) Změna rozpočtu č. 1/2015 viz. příloha paní účetní. M. Matuška seznámil přítomné s položkami, kterých se změna
rozpočtu č. 1/2015 týká, stejně jako s důvody této změny
7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
2) Starostka informovala o :





úspěšné akci „Ukliďme Česko“, do které se zapojilo cca 40 dobrovolníků včetně dětí - poděkování
přechod pro chodce u zastávky byl úspěšně zkolaudován
stížnosti ohledně včel pana Gubíka, umístění úlů nelze napadnout
nutnosti oslovit majitele pozemku pana Kováře ohledně výměny pozemků týkající se napojení
chodníku z „nové“ ul.

3) OZ projednalo a schválilo, že obec bude sekat všechna obecní prostranství a zajistí i údržbu ostatní zeleně v obci.
7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
4) N. Kolísková informovala o průběhu „Pálení čarodějnic“ – akce pro děti.

10. Usnesení č. 4/2015

Obecní zastupitelstvo po projednání schválilo
- opravu vjezdů v ul. od Voženílků provede firma Godbau
- záměr obce pozemek p.č. 131/33 a 131/34 neprodat ani nepronajímat
- odměny za výkon funkce členů zastupitelstva nebudou navýšeny
- zápisy z jednání kontrolního výboru a zápisy ze zasedání OZ budou ukládány na webové stránky obce
- na webových stránkách obce bude zveřejněn Jednací řád
- změnu rozpočtu č. 1/2015, viz. příloha paní účetní
- obec zajistí sekání trávy a údržbu zeleně na veřejných prostranstvích

Obecní zastupitelstvo ukládá
- starostce, aby podala odvolání ve věci nepřiznané dotace na výstavbu chodníků
- starostce oslovit majitele pozemku ohledně výměny pozemků týkající se napojení chodníku z „nové“ ul.
- M. Hurdálkovi uložit na web obce zápis z jednání kontrolního výboru a Jednací řád
- N. Kolískové ukládat na web obce zápisy ze zasedání OZ
- N. Kolískové zajistit klidný průběh akce pro děti „Pálení čarodějnic“
7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

11. Závěr provedla starostka obce.

V Dubanech 20. 4. 2015 zapsala N. Kolísková

Ověřili: M. Matuška, L. Konrád

