Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dubany dne 25.04.2016
Č.j.: Dubany/OU/002/000126/2016
Přítomni:
Iva Kučerová, Leoš Konrád, Richard Kučera, Naděžda Kolísková, Viktor Kaňka, Martin Matuška, Martin Hurdálek

Program:
1. Zahájení
2. Návrh a schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Rekonstrukce lávky na návsi
5. Projekt na rekonstrukci WC v Dubance
6. Příprava akce srazu rodáků, 130 let SDH Dubany
7. ATS Čepí
8. Dotační možnosti
9. Různé
10. Usnesení č. 4/2015
11. 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 po projednání schválilo provedení rekonstrukce lávky na návsi firmou Goodbau. Financováno bude z dotací
POV se spoluúčastí obce. Materiál: modřín, dub.
7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
5. OZ po projednání schválilo vypracování projektu na opravy sociálního zařízení v Dubance atelierem Mudruňka.
Na projekt bude poskytnuta dotace z POV pro mikroregion Svazku obcí Za Letištěm.
7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
6. Starostka zastupitele seznámila s programem na červnové akci „Sraz rodáků a přátel Duban“ u příležitosti výročí
130 let od založení SDH Dubany.
7. OZ po projednání schválilo uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ATS Čepí
(vodovod - automatická tlaková stanice) - umístění v obci Dubany vedle houpaček.
- podmínkou je přidání dodatku …po dobu provozu ATS (automatická tlaková stanice)
5 pro, 0 proti, 2 zdržel se
8. Starostka dále zastupitele informovala o dotačních možnostech pro obce a svazky obcí – Nadace ČEZ nabízí
program „Oranžové hřiště“. Oblast podpory – výstavba a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních, víceúčelových a dalších hřišť.

9. a) Starostka informovala zastupitele o úspěšně provedené akci „Ukliďme Česko“.
b) Informovala zastupitele o tom, že obec bude poskytovat služby vidimace (ověřování shody opisu nebo kopie
s listinou) a legalizace (ověřování pravosti podpisu) v úředních hodinách.
c) ČZS Dubany ve spolupráci s OÚ Dubany, OÚ Třebosice a OÚ Starý Mateřov organizuje u příležitosti 700 let od
narození Karla IV. akci nazvanou „Památný strom Karla IV.“ . Akce se koná v sobotu 14. 5. v 10.00 h.
d) OZ po projednání odhlasovalo, že pálení suchých větví, listí a trávy po zimě již do budoucna nebude probíhat.
Všechen bioodpad bude možno uložit do přistaveného kontejneru na určeném místě.
7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
e) OZ budou řešit námitku podanou na odbor dopravy týkající se sjednocení dopravního značení v Dubanech tak,
že požádá projektanta dopravního značení v Dubanech o zpracování stanoviska k námitkám.
f) Pan Handlíř požádal o souhlas na snížení obrubníku u chodníku před jeho pozemkem. OZ po projednání toto
snížení schválilo.
7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
g) Je třeba připravit veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Dubany a MmP – odbor dopravy - ve ve věci výkonu
speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace
h) Místostarosta informoval OZ o jednání na inspekci ŽP v HK ohledně vysázení nových porostů panem Seckým
v okolí dubanského rybníka. Čekáme na výsledek jednání.
ch) Smlouva o výpůjčce ozvučovacího zařízení byla předána k dopracování M. Matuškovi.
i) OZ byli informováni o průběhu soudního řízení ve věci obecních pozemků č. 131/33 a 131/34.

10) Usnesení č. 4/2016
Obecní zastupitelstvo po projednání schválilo:
- provedení rekonstrukce lávky na návsi firmou Godbau
- vypracování projektu na opravy sociálního zařízení v Dubance atelierem Mudruňka
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (ATS Čepí)
- pálení suchých větví, listí a trávy po zimě již do budoucna nebude probíhat
- snížení obrubníku u chodníku před pozemkem pana Handlíře

Obecní zastupitelstvo ukládá:
- I. Kučerové, aby oslovila obecní pracovníky ohledně odplevelení hřiště
- I. Kučerové, aby oslovila odbor dopravy o možnosti sepsání veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Dubany
a MmP ve věci výkonu speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace
- M. Matuškovi, aby dopracoval smlouvu o výpůjčce ozvučovacího zařízení
- N. Kolískové, aby uklidila v garáži u Dubanky materiál kulturní komise

11. Závěr provedla starostka obce.

V Dubanech 25. 4. 2016 zapsala N. Kolísková

Ověřili: M. Matuška a M. Hurdálek

