Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dubany dne 9. 3. 2015
Přítomni:
Iva Kučerová, Leoš Konrád, Richard Kučera, Naděžda Kolísková, Martin Hurdálek, Viktor Kaňka,
Martin Matuška, pan Žatko

Program:
1. Zahájení
2. Návrh a schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání 9. 2. 2015
4. Audit
5. Závěrečný účet 2014
6. Kanalizace v nové ulici
7. Smlouva s firmou Edera Group a. s.
8. Různé
9. Usnesení č. 4/2015
10. 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. OZ projednalo a schválilo výsledek auditu za rok 2014 v souhlasu a bez výhrad.
7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
5. OZ schválilo závěrečný účet za rok 2014 v souhlasu a bez výhrad.
7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
6. Starostka seznámila zastupitele se závěrem zápisu z jednání na vodoprávním úřadu ze dne 17. 2. 2015.
OZ bere na vědomí.
7. Obecní zastupitelstvo po projednání schválilo uzavření smlouvy s firmou Edera na připojení k internetu.
7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
8. a) Starostka informovala zastupitele o opraveném přechodu pro chodce a jeho následné kolaudaci.
b) Rozbitý sloupek u Lípy svobody opraví pan Škopek do 15. 3. 2015.
c) Místostarosta informoval o výsledku soudu, který se týkal pozemku pana Hofingera.
d) Starostka seznámila OZ s nabídkou pojištění právní ochrany obce DAS. Po projednání bylo zamítnuto.
0 pro, 7 proti, 0 zdržel se

e) V sobotu 14. 3. 2015 proběhne svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Ohlídá V. Kaňka.
f) Pálení „čarodějnic“ letos proběhne na betonovém plácku na poli ZD Agro.
g) Pan Hruška uspořádá v pohostinství Dubanka 1. dubanskou sousedskou burzu, na které bude možné
nabídnout již nepotřebné věci případným zájemcům.
h) R. Kučera seznámil OZ s tím, že byla obci zaslána nabídka na projektování chodníků
a vjezdů v ulici od Voženílků. Cena projektu bude cca 12 000 Kč + DPH. Po projednání bylo schváleno.
7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
i) N. Kolísková informovala o sběru plastových víček pro Rebecu Čihákovou, která trpí nemocí motýlích
křídel. Výtěžek ze sběru bude věnován na účet Rebečiných rodičů. Po projednání bylo schváleno.
7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
9. Usnesení č. 4/2015
Obecní zastupitelstvo po projednání schválilo:
- výsledek auditu za rok 2014 v souladu a bez výhrad
- závěrečný účet za rok 2014 v souladu a bez výhrad
- uzavření smlouvy s firmou Edera
- zajištění projektové dokumentace na chodníky a vjezdy v ulici od Voženílků
- sběr plastových víček na charitativní účely – pro Rebeku Čihákovou

Obecní zastupitelstvo po projednání neschválilo:
Uzavření pojištění právní ochrany obce DAS

Obecní zastupitelstvo ukládá:
- starostce obce podepsat 1) Smlouvu o poskytování datových a telekomunikačních služeb
2) Nájemní smlouvu o umístění telekomunikačního zařízení
- starostce zjistit u ZD Agro, zda obci povolí spálit suché větve a listí a trávu na betonovém plácku, který je na
jejich poli
- předsedovi pořádkového výboru, aby ohlídal průběh nakládky u velkoobjemového kontejneru dne 14.3.
- N. Kolískové, aby vyhlásila informaci o svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu, 1. dubanskou
sousedskou burzu, kterou organizuje pan Hruška a sběr plastových víček
- R. Kučerovi, aby zajistil projekt na chodníky a vjezdy v ul. od Voženílků u Ing. Cihláře

10. Závěr provedla starostka obce

9. 3. 2015 zapsala N. Kolísková

Ověřili: M. Matuška, V. Kaňka

