Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dubany dne 23. 11. 2015
Č.j. Dubany/OU/003/000296/2015
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. Dotace SFDI
5. Příprava rozpočtu na rok 2016
6. Různé
7. Usnesení č. 11/2015
8. 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.
R. Kučera informoval, že cylindry od uzávěrů vody se nepodařilo najít, pravděpodobně jsou pod povrchem nové
silnice.
7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
4. Výstavba nového chodníku a vjezdů v ul. od Voženílků se chýlí ke konci, část stavby bude uhrazena z dotace SFDI.
5. V roce 2016 bude navýšen rozpočet na kulturu v obci. Důvodem je konání oslavy u příležitosti 130 let od založení
SDH Dubany a sraz dubanských rodáků.
6. Různé:


OZ po projednání schválilo Pravidla pro vyřizování petic a stížností
7 pro, 0 proti, 0 zdržel se



OZ po projednání schválilo záměr zakoupit pozemky v k. ú. Dubany nad Bylankou
v okolí horního toku Dubanky a rybníka za cenu 26,- Kč/m2
č. p.

plocha (m2)

druh pozemku

prodávající

cena(Kč)

111/1

1 156

vodní plocha

Fuerta s.r.o.

30 056

110/1

3 167

ostatní plocha

Fuerta s.r.o.

82 342

115/36

8 413

orná půda

Ing. Tichý

218 738

115/37

1 521

ostatní plocha

Ing. Tichý

39 546

celkem

14 257

370 682

7 pro, 0 proti, 0 zdržel se










OZ po projednání schválilo změnu v rozpočtu č. 9/2015, viz příloha paní účetní
7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Starostka informovala o vypracování dodatku k Manipulačnímu řádu.
Místostarosta informoval o účasti na místním šetření obci v Čepí u toku Dubanky,
zastupitelstvo trvá na vybudování poldrů na toku Dubanky v Čepí.
Dopravní značení – zatím čekáme na vyjádření policie.
Osvětlení předsálí č. 2 – není dostatečné, je na zvážení řešení
R. Kučera seznámil zastupitele s návrhem na rekonstrukci sociálních zařízení v pohostinství Dubanka
Rekonstrukce návsi – OZ schválilo budoucí spolupráci s architektkou ing. Lenkou Markovou
6 pro, 0 proti, 1 zdržel se
Je třeba informovat na webových stránkách o hlášení místního rozhlasu
V prosinci proběhne setkání „Jubilantů“ – termín 20. 12. 2015

7. Usnesení č. 11/2015
Obecní zastupitelstvo po projednání schválilo:
- Pravidla pro vyřizování petic a stížností
- Záměr zakoupit pozemky v k. ú. Dubany nad Bylankou v okolí horního toku Dubanky
- Změnu v rozpočtu č. 9/2015
- Budoucí spolupráci s architektkou ing. Lenkou Markovou při plánované rekonstrukci návsi

Obecní zastupitelstvo ukládá:
- I. Kučerové, že sdělí OZ Čepí trvání Duban na vybudování poldrů na toku Dubanky v obci Čepí
- N. Kolískové dávat na dubanský web, co je hlášeno a zařídila pozvánky a program na setkání
„Jubilantů“
- I. Kučerové zajištění nákupu pozemků viz. bod 6 tohoto zápisu. Zajištění nákupu a následného zapsání do
KN
- R. Kučerovi, připravit cenovou kalkulaci na rekonstrukci soc. zařízení v pohostinství Dubanka
a zjistit možnosti řešení osvětlení v předsálí

7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

8. Závěr provedla starostka obce.

V Dubanech 23. 11. 2015 zapsala N. Kolísková

Ověřili: M. Matuška, V. Kaňka

