Veřejná schůze obecního zastupitelstva obce Dubany dne 25. 5. 2015
Přítomni:
Iva Kučerová, Leoš Konrád, Martin Matuška, Martin Hurdálek, Viktor Kaňka,
Richard Kučera, Naděžda Kolísková, veřejnost
Program:
1. Zahájení
2. Návrh a schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulé schůze
4. Zpráva jednatelky
5. Zpráva starostky
6. Zpráva místostarosty
7. Zpráva předsedy finančního výboru
8. Zpráva předsedy stavebního výboru
9. Zpráva předsedy kontrolního výboru
10. Zpráva předsedy pořádkového výboru
11. Zpráva předsedkyně kulturního výboru
12. Diskuse
13. Návrh a schválení usnesení
14. Závěr
1. Veřejnou schůzi zahájila starostka obce Iva Kučerová.
2. Návrh a schválení programu.
7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
3. Kontrola usnesení z minulé schůze.
Usnesení bylo splněno ve všech bodech.
7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
4. N. Kolísková seznámila přítomné s programem všech porad OZ od poslední veřejné schůze.
5. Zpráva starostky:
a) zhodnotila práci OZ za uplynulé období - vyjádřila spokojenost se spoluprací jednotlivých členů,
informovala přítomné, že máme „Otevřený úřad“, poděkovala L. Konrádovi za práci v oblasti
elektronické komunikace a bezplatné spravování webových stránek obce, informovala o vydání
Obecně závazných vyhláškách obce

b) informovala o ukončených stavebních akcích (zkolaudován přechod pro chodce a pergola
u pohostinství Dubanka)
c) informovala o rozpracovaných akcích - oprava silnice III/32230- SÚS PK
- oprava vjezdů a chodníku v ul. od Voženílků (o dotaci se bude žádat
ve druhém kole)
- výstavba chodníku - SFDI
- pozemek p. č. 131/33 a 131/34 (mezi Červenkovými a Jiráskovými)
- kanalizace v „Nové“ ulici není majetkem obce,
proto nemůže řešit stávající problémy s odtokem
splašků
d) informovala o fungování složek v obci - SDH - poděkování za dosavadní práci
- Myslivecké sdružení
- Český zahrádkářský svaz
- Sdružení rybářů - správa rybníka
Vyzvala členy složek ke vzájemné spolupráci.
d) zhodnotila pořádek v obci - poděkovala všem zaměstnancům za pravidelnou údržbu,
tráva bude sekána na všech obecních prostranstvích, vyzvala majitele psů, aby si uklízeli
po svých pejscích exkrementy na veřejných prostranstvích, ohňostroje je nutné hlásit předem na
obecním úřadu, informovala o zákazu vyvážení odpadu do silážní jámy za Tritonem, poděkovala
za účast dobrovolníků při odklízení pokácených stromů okolo potoka a za účast na akci
„Ukliďme Česko“

6. Zpráva místostarosty:
- informoval o průběhu dražby pozemků p. č. 131/33 a 131/34
- informoval o elektronizaci úřadu – využívání cloudových služeb pro zpřístupnění dokumentů pověřeným
osobám odkudkoli
- je zpracováván projekt na dopravní značení v Dubanech

7. M. Matuška informoval o práci finančního výboru, seznámil s plánovanými příjmy a výdaji pro rok 2015
a o současném stavu účtu (1 577 331,- Kč).

8. R. Kučera seznámil s průběhem rekonstrukce ul. od Voženílků, asfaltování by mělo proběhnout ve dnech
8. a 9. 6. 2015. Informoval o výběrovém řízení na výstavbu nových vjezdů a chodníku (vybrána fa Godbau, jejíž
nabídka byla nejlevnější). Sdělil, že výhledově je plánována rekonstrukce pohostinství Dubanka a návsi.

9. M. Hurdálek seznámil s výsledky kontrol, při kterých byly shledány pouze drobné nedostatky (byly následně
odstraněny). Informoval o vytvoření Jednacího řádu, který byl zveřejněn na webových stránkách obce.
Vyzval občany, aby problémy v obci řešili prvotně s OZ.

10. V. Kaňka informoval o umístění kontejneru na bioodpad a potvrdil slova paní starostky (viz. zpráva starostky).

11. N. Kolísková seznámila přítomné s akcemi, které proběhly od poslední veřejné schůze a informovala o akcích
plánovaných (Dětská pouť – konec srpna, beseda s kronikářkami – Posvícení, Posvícenská minikopaná
a volejbal, předčítání z dubanských kronik – podzim, Dýňová stezka – konec října, Vánoční dílny).
Informovala o zakoupení abonentních vstupenek do VČD pro seniory.

12. Diskuse:
- zda by se nenašlo vhodnější místo na umístění kontejneru na bioodpad – odpověď – stávající místo je
vyhovující a mohou jej využívat pouze trvale hlášení občané Duban
- dotaz na termín vystěhování občanů z pozemku p. č. 131/33 a 131/34 – odpověď – ke 30. 6. 2015
- informace o opětovném navážení odpadů do příkopů u silnice vedoucí směrem ke Dřenicím
- zda se plánuje oprava čekárny u Šebků – odpověď – výhledově ano
- dotaz na umístění dětí do MŠ – odpověď – spádová školka je v Mikulovicích
- v jaké fázi je projekt povodí Labe na zvětšení kapacity odtoku vody v Dubance – bude zjištěno

13. Návrh a schválení usnesení z veřejné schůze OZ konané dne 25. 5. 2015
Veřejná schůze bere na vědomí
- kontrolu usnesení z minulé veřejné schůze
- zprávu jednatelky
- zprávu starostky
- zprávu místostarosty
- zprávu předsedy finančního výboru
- zprávu předsedy stavebního výboru
- zprávu předsedy kontrolního výboru
- zprávu předsedy pořádkového výboru
- zprávu předsedkyně kulturního výboru

Veřejná schůze obecnímu zastupitelstvu ukládá
- zjistit, v jaké fázi je projekt povodí Labe na zvětšení kapacity odtoku vody v Dubance

7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
14. Závěr provedla starostka obce.

V Dubanech 25. 5. 2015 zapsala N. Kolísková

Ověřili: M. Matuška, L. Konrád

