Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce
č.j.: Dubany/OU/002/000229/2016

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dubany konaného dne 27. 6. 2016 v
zasedácí místnosti obecního úřadu na adrese Dubany 23, 530 02 Pardubice.
Zasedání bylo zahájeno v 18:30 hod a skončeno v 22:30 hod. Z celkového počtu 7 zastupitelů bylo přítomno 6 osob, 1
osoba nebyla přítomna. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání. Schvalovací kvórum činí 4
hlasy.
Přítomni zastupitelé: Iva Kučerová, Leoš Konrád, Richard Kučera, Naděžda Kolísková, Martin Hurdálek, Viktor Kaňka,
Nepřítomný zastupitel: Martin Matuška (omluven)
Program:
1. Zahájení
2. Návrh a schválení programu
3. Smlouva s PK na POV 2016
4. Rekonstrukce lávky na návsi
5. Plánovaná směna pozemků
6. Pořádek a údržba v obci
7. Rekonstrukce zvoničky
8. Různé

1. Zahájení
Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je určen Leoš Konrád, místostarosta obce.
Ověřovateli zápisu byli navrženi Martin Hurdálek (zastupitel) a Viktor Kaňka (zastupitel).
Hlasování
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo schválilo ověřovateli zápisu Martina Hurdálka (zastupitel) a Viktora Kaňku (zastupitel).

2. Návrh a schválení programu
Byl vznesen návrh na doplnění programu. Následně bylo hlasováno o programu zasedání.
Návrh na doplnění programu:
8.1. Vítání občánků - dárek
8.2. Podpora obce pro "Hry bez hranic"
8.3. Smlouva pro bezplatný převod pozemků od Pardubického kraje
8.4. Projednání připomínky členů Mysliveckého sdružení Dubany
8.5. Oprava osvětlení v nové ulici
Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelsva obce:
Pro: 6
Proti: 0
Program zastupitelstva obce byl schválen tak, jak je uvedeno shora.

Zdržel se: 0

3. Smlouva s PK na POV 2016
Starostka obce seznámila ostatní členy zastupitelstva se smlouvou s Pardubickým krajem na POV 2016.
Hlasování pro smlouvu s Pardubickým krajem na POV 2016
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Přijato usnesení č. 5.1/2016: Zastupitelstvo schvaluje smlouvu S/OM/6954/14/AL s Pardubickým krajem.

4. Rekonstrukce lávky na návsi
Richard Kučera informoval o stavu realizace rekonstruovaného pěšího mostku přes Dubanku. Zbývá dodělat
povrchové úpravy cestiček a uklidit staveniště, mostek je osazen.

5. Plánovaná směna pozemků
Starostka obce seznámila ostatní členy zastupitelstva se směnnou smlouvou mezi Obcí Dubany na jedné straně a
Romanem Mokrým a Jakubem Uttendorfským na straně druhé.
Hlasování pro směnnou smlouvu s Romanem Mokrým a Jakubem Uttendofským
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Přijato usnesení č. 5.2/2016: Zastupitelstvo schvaluje směnnou smlouvu Romanem Mokrým a Jakubem
Uttendorfským. Předmětem této smlouvy je směna pozemku p.č. 131/71 (orná půda) o výměře 48 m2 v
katastrálním území Dubany nad Bylankou jako celku, jehož vlastníkem jsou Roman Mokrý a Jakub Uttendofský za
pozemek p.č. 131/69 (orná půda) o výměře 190 m2 a pozemek p.č. 131/70 (zahrada) o výměře 72 m2 v katastrálním
území Dubany nad Bylankou, jejich vlastníkem je Obec Dubany.

6. Pořádek a údržba v obci
Matin Hurdálek informoval, že po pálení bioodpadu na betonové ploše za vsí je stále vyhořelý popel. Navrhl jeho
likvidaci z betonové plochy.
Hlasování pro likvidaci popelu z betonové plochy
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Přijato usnesení č. 5.3/2016: Zastupitelstvo schvaluje likvidaci popelu po pálení bioodpadu z betonové plochy.
Úkolem byl pověřen předseda pořádkového výboru Viktor Kaňka.

7. Rekonstrukce zvoničky
Richard Kučera informoval o stavu poptávání dodavatele na rekonstrukci zvoničky na staré hasičské zbrojnici. Obec
obdržela nabídku od Petra Fouska, Rváčov. Obecní zastupitelstvo si vyžádalo konkurenční nabídku. Pověřen Richard
Kučera.

8. Různé
8.1. Vítání občánků - dárek
Starostka obce seznámila členy zastupitelstva o jednání na matrice Magistrátu Pardubice o možném nákupu dárků
pro vítání občánků. A navrhuje nákup zlaté podkovičky pro vítaného občánka, nákup dle doporučení magistrátu
Pardubice.
Hlasování pro nákup dárku pro vítané občánky
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Přijato usnesení č. 5.4/2016: Zastupitelstvo schvaluje nákup zlatých podkoviček dle doporučení matriky Magistrátu
Pardubice. Úkolem byla pověřena starostka Iva Kučerová.

8.2. Podpora obce pro "Hry bez hranic"
Předsedkyně kulturního výboru Naděžda Kolísková navrhla členům zastupitelstva obce schválit podporu pro akci
"Hry bez hranic" konané v letošním roce v Dubanech.
Hlasování pro finanční podporu akce "Hry bez hranic"
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Přijato usnesení č. 5.5/2016: Zastupitelstvo schvaluje podporu pro akci "Hry bez hranic" ve výši 10 000,-. Správou
vyrovnání byla pověřena Naděžda Kolísková.

8.3. Smlouva pro bezplatný převod pozemků od Pardubického kraje
Starostka obce seznámila ostatní členy zastupitelstva se smlouvou a záměrem Pardubického kraje převést bezplatně
na obec pozemky dle geometrického plánu č. 232-587/2015. Jedná se pozemky okolo státní silnice ve vlastnictví
Pardubického kraje, pro které Pardubický kraj nemá využití. Obec Dubany pozemky musí vlastnit aby splnilo
podmínky dotace na chodníky ze SFDI.
Hlasování pro smlouvu o převodu pozemků na Obec Dubany
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Přijato usnesení č. 5.6/2016: Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o převodu pozemků dle geometrického plánu č. 232587/2015 na obec Dubany.

8.4. Projednání připomínky členů Mysliveckého sdružení Dubany
Členové MS Dubany A.Dudych a L.Skalický protestovali na informativní schůzce obecního zastupitelstva s občany
obce proti vybudování naučné cesty do Čepí z důvodu ochrany přírody.
Hlasování pro pokračování v projektu naučené cesty směrem na Čepí
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Přijato usnesení č. 5.7/2016: Obecní zastupitelstvo schválilo pokračování v akci "naučná cesta" dle schváleného
projektu. Připomínka členů MS Dubany, byla že akci "naučná stezka" bude narušena klid zvěře a zvěř se nebude mít
kde schovat. Toto je bezpředmětné, protože stezka je budována čistě z přírodních materiálů a vede po současné
pěšině do Čepí podél potoka. Navíc budou vybudovány v podmočeném podloží tůně a osázené vhodnými rostlinami
a keři.

8.5. Oprava osvětlení v nové ulici
Martin Hurdálek informoval, že v "nové ulici" je dlouhodobější problém s osvětlením. Pověřen byl Viktor Kaňka aby
zajistil opravu s Františkem Schejbalem.

8.6. Zpráva starostky




Na vytvoření projektu na polní cestu do Třebosic bude poptána Ing. Marková.
Skládka u Dubanky v katastru Čepí (nebezpečí splavení do dubanského rybníka) - Čepí projednalo s
vodohospodářským úřadem a ten to vrátil zpět na obec Čepí.
Zhodnocení akce Rodáci 2016 jako úspěšnou akci a poděkování všem složkám obce.

8.7. Zpráva místostarosty





Soudní jednání o vyklizení pozemků 131/33 a 131/34 - odloženo soudem na 7.9.2016 z důvodů ponechání si
možnosti na odvolání ze strany obžalovaných.
Jednání mikroregionu v přísálí pohostinství Dubanka dne – 21.6.2016 18:00
o Zde starosta Srnojed podal informaci o možném odkupu spalovny u Synthesie Pardubicemi a
následnou možnou likvidací
o Starostka Duban opravila informace paní Korejtkové týkající se digitálních podpisů.
o Paní Korejtková podala informaci k registru smluv a obecné informace o získávání dotací.
Informace z jednání s hejtmanem Pardubického kraje ze dne 16.6.2016 10:00 :
o Přislíbena finanční pomoc na rekonstrukci Dubanky - záchody a kuchyň.
o Přislíbena finanční podpora na vybudování polní cesty do Třebosic s návazností na cyklostezku
Třebosice-St.Jesenčany.
o Kruhový objezd u Dubany - ověření proč není v investičním plánu Pardubického kraje.

V Dubanech 27. 6. 2016 zapsal: L. Konrád

Ověřili: M. Hurdálek , V. Kaňka

