Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce
č.j.: Dubany/OU/003/000345/2016

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dubany konaného dne 9. 9. 2016 v
zasedací místnosti obecního úřadu na adrese Dubany 23, 530 02 Pardubice.
Zasedání bylo zahájeno v 19:30 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 Matuška, Viktor Kaňka,
Nepřítomný zastupitel: Martin Hurdálek (omluven)
Program:
1. Zahájení
2. Návrh a schválení programu
3. POV 2017
4. Oprava hygienického zařízení v Dubance
5. Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ na přípojku NN – VAK
6. 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 Richard Kučera (zastupitel) a Viktor Kaňka (zastupitel).
Hlasování
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo ověřovateli zápisu Richard Kučera (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:
6.1. Změnu rozpočtu č.7
6.2. Smlouva na nákup pozemku pro cestu do Třebosic
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. POV 2017
Richard Kučera navrhl žádat Krajský úřad o dotaci z POV na akci "Oprava Obecního domu I.etapa - Oprava
technického zařízení budov v Obecním domě a zateplení stropu budovy Obecního domu".
Hlasování pro návrh žádosti o dotaci s Pardubickým krajem na POV 2017
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Přijato usnesení č. 6.1/2016: Zastupitelstvo schvaluje žádat od Pardubického kraje na dotaci "Opravu technického
zařízení budov v Obecním domě a zateplení budovy Obecního Dubany" . OZ pověřuje starostku k podání žádosti,
podepsání smlouvy s PaK a vyúčtování dotace.

4. Oprava hygienického zařízení v Dubance
Byly poptány firmy na kompletní opravu sociálních zařízení v pohostinství Dubanka. Z důvodu vysoké ceny bylo
zrušeno VŘ a rozhodnuto pro základní opravu. Nabídka na opravu hygienického zařízení v Dubance pro řešení
kritického stavu odpadů dle poptávky je 331 413,- Kč od firmy "DM Stavby a stavební práce ve výškách Marián
Drobný" (dále jen Marián Drobný).
Hlasování
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Přijato usnesení č. 6.2/2016: Zastupitelstvo schvaluje firmu Marián Drobný a cenu 331 413,- Kč za opravu sociálního
zařízení zařízení v Dubance. OZ pověřuje starostku podepsáním smlouvy s firmou Marián Drobný, podepsání smlouvy
o dotaci s Pardubickým krajem, vyúčtování dotace s Pardubickým krajem. Zahájení může být zahájeno 16.10.2016,
ukončeno do 30.11.2016.

5. Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ na přípojku NN – VAK
Starostka přednesla žádost o schválení zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. (SoBS VB PSr08v02) na
pozemku p.č. 61/1
Hlasování o zřízení věcného břemene s ČEZ
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Přijato usnesení č. 6.3/2016: Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene. OZ pověřuje starostku
podepsáním smlouvy s ČEZ Distribuce.

6. Různé
6.1. Změna rozpočtu č.7
Martin Matuška seznámil OZ se změnou rozpočtu č.7.
Hlasování pro změnu rozpočtu
Pro: 6
Proti: 0
Přijato usnesení č. 6.4/2016: Zastupitelstvo schvaluje změnu rozpočtu.

Zdržel se: 0

6.2. Schválení smlouvy na nákup pozemků cesty na Třebosice
Leoš Konrád přednesl podmínky pro odkup pozemku od Pana Morávka v celkové výši dle geometrického plánu 246282/2016 a smlouvu a nákup pozemku 87/3 dle výše uvedeného geometrického plánu.
Hlasování pro sepsání
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Přijato usnesení č. 6.5/2016: Zastupitelstvo schvaluje smlouvu na nákup pozemku od pana Morávka p.č. 87/3 dle
geometrického plánu 246-282/2016. OZ pověřuje starostku podepsáním smlouvy s panem Morávkem.

6.3. Zpráva starostky





Audit Pardubického kraje proběhl bez závad.
Informace o přijmu pokuty 10 000,- za nepovolené kácení za rybníkem.
Informace o úklidu obecních skladů
Informace o volbách 2016 (do Krajského zastupitelstva a senátu)

6.4. Zpráva místostarosty


Přednesl informaci o průběhu jednání u soudu o vystěhování.

6.6. Zpráva předsedy kulturní komise



Přednesla informaci o průběhu "Her bez hranic".
Informace o organizaci dubanského posvícení.

6.7. Zpráva předsedy stavební komise


Přednesl informaci o opravě staré hasičské zbrojnice a zvoničce.

V Dubanech 8. 9. 2016 zapsal: L. Konrád

Ověřili: M. Matuška , V. Kaňka

