Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dubany dne 17.08.2015
Přítomni: Iva Kučerová, Leoš Konrád, Richard Kučera, Martin Hurdálek, Viktor Kaňka,
Martin Matuška
Omluvena: Naděžda Kolísková
Program:
1. Zahájení
2. Návrh a schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Oprava chodníků a vjezdů
5. POV na rok 2016
6. Různé
7. Usnesení č. 8/2015R
1. Zahájení provedla starostka obce.
2. Návrh a schválení programu.
6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
3. Usnesení z minulé schůze je splněno
6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
4. R. Kučera informoval o průběhu prací na opravě vjezdů a chodníku. Předpokládaný termín ukončení opravy
je do konce týdne. Během oprav nebyly vznešeny žádné připomínky z řad obyvatel přilehlých domů.
pro, 0 proti, 0 zdržel se
5. OZ projednalo možnosti uplatnění dotace z POV na rok 2016. Po projednání bylo odsouhlaseno, že rozhodne
na zářijovém zastupitelstvu. Ještě není znám výsledek druhého kola příspěvků na zvyšování bezpečnosti, kde
jsme požádali o dotaci na chodník od Nevečeřalů ke Krupům. V případě, že tuto dotaci nedostaneme,
požádáme o příspěvek z POV právě na tento chodník, pokud dotaci ze SFDI dostaneme, budeme požadovat
POV na čekárnu u Šebků.
6.

Různé
 M. Matuška seznámil přítomné s finanční situací k 31.7.2015 – bez námitek
 Leoš Konrád vysvětlil možnost založení účtu bez poplatků, obec platí v průměru 450 -500 Kč měsíčně.
Jsou banky které nabízí spravování účtu zdarma. Oslovíme Českou spořitelnu, zda nám bude
spravovat účet zdarma, pokud ne, přejdeme k FIO bance.
 Pozemky 131/33 a 131/34: Vznikl problém s výměnou pozemku s majiteli pozemku 131/61. Při
výměně chtějí část pozemku 131/38, který nepatří obci. Vstoupíme v jednání a nabídkou větší části
našeho pozemku.
 Na základě žádosti SK Starý Máteřov OZ odsouhlasilo finanční příspěvek 5 000,- Kč.
 Pojistná událost na ostrůvku z 28.5.2015 je vyřízena. Úhrada za opravu ostrůvku je pojišťovnou
zaplacena.
 Počasí: po dlouhodobém suchu, kdy byl vyhlášen zákaz rozdělávání ohňů nastalo „období dešťů“ Je
třeba zkontrolovat stav břehů na Dubance od rybníka k Šebkům a v případě, že někdo vysypává na
břehy posekanou trávu nebo jiný odpad, upozornit občany na zákaz takového chování, protože
v případě zvýšené hladiny Dubanky by se mohly ucpat mostky . V obci funguje sběr bioodpadu.
 Obec požádala o změnu dopravního značení ostrůvku (zvýraznění všech dopravních značek). Čekáme
na vyjádření Dopravního inspektorátu policie ČR.
 OZ schválilo Nájemní smlouvu na zahradní gril navrženou JUDr. Černou. Předmětem smlouvy je
pronájem grilu, kdy zapůjčení grilu na akce u pohostinství pronajímatel zaplatí 300,- Kč poplatek a
1 000,- Kč vratnou zálohu na jednu akci. Složky obce tento poplatek platit nebudou.
 Posvícení: tradiční akce jsou naplánované jako obvykle. Obec poskytne příspěvek na fotbal 1 500,- Kč
a na volejbal 1 500,- Kč. Sobotní zábava je zajištěna.









R. Kučera informoval o průběhu jednání s VAK ohledně tlakové stanice, která se má stavět v katastru
naší obce. Stanice posílí tlak na celé trase Dubany - Čepí – Rozhovice. Místo stanice ještě není
určeno.
Je hotové změření celého domu č.p. 23 pro případné rekonstrukce a úpravy. Nyní je priorita
rekonstrukce toalet a rozvodu elektrické energie.
Do konce roku je potřeba natřít vrata garáží na budově č.p. 23. Oslovíme Vl. Šebka
Hasiče je nutné vyzvat k udržování pořádku za hasičárnou
Je třeba oslovit Ing. Jelínka, který nám zpracovává bezpečnostní studii dopravy k návrhu možného
řešení rekonstrukce čekárny na trase k Čepí
OZ jednalo o možnosti odkoupení pozemku v hliníkách a za rybníkem, které by mohly být přínosem
pro další rozvoj obce. Nyní oslovíme zástupce obce Fuerta, aby nabídl cenu za dotčené pozemky.
R. Kučera představil možnosti úprav jak na hospodě, tak na návsi, které je třeba zkompletovat,
abychom byli připraveni v případě vyhlášení dotačních programů.

Usnesení č. 8/2015











Obecní zastupitelstvo schválilo:
Smlouvu o pronájmu obecního grilu
Příspěvek pro SK Starý Máteřov 5 000,- Kč
Příspěvek na posvícenecký fotbal 1 500,- Kč a volejbal 1 500,- Kč

Obecní zastupitelstvo ukládá:
Starostce obce prověřit možnost změny poplatků u České spořitelny, popřípadě založit účet u FIO banky
Starostce vstoupit v jednání s majiteli pozemku č. 131/61 ohledně směny pozemků
Předsedovi pořádkového výboru zkontrolovat stav břehů Dubanky v našem katastru a v případě , že někdo
vysypává na břehy posekanou trávu nebo jiný odpad, upozornit občany na zákaz takového chování.
Místostarostovi oslovit Ing. Jelínka ohledně možného umístění čekárny na trase k Čepí
Předsedovi pořádkového výboru požádat Vl. Šebka o natření vrat u hospody a oslovit k hasiče k uvedení do
pořádku prostor za hasičárnou
Starostce oslovit zástupce firmy Fuerta, aby nabídl cenu za pozemky, o které by případně měla obec zájem
6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

7.

Závěr provedla starostka obce

18.8. 2015 zapsala Kučerová

Ověřili: M. Hurdálek, V. Kaňka

