Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dubany dne 26. 10. 2015
Č.j. Dubany/OU/002/000272/2015
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 29. 9. 2015
4. Údržba v obci
5. Výstavba chodníku
6. POV 2016
7. Různé
8. Usnesení č. 10/2015
9. 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.

- Pan Kabeš obci zapůjčí traktor s radlicí na odhrnování sněhu v průběhu letošní zimy. Odhrnování
se ujme pan V. Tichý, bude prohrnovat jak silnici, tak chodníky
- U zvoničky je postaveno auto, patrně rozbité, přehozené plachtou – nutno zajistit odklizení
- Parkování na chodnících není žádoucí, na listopadové veřejné schůzi bude občanům vysvětleno
- Kontejner na bioodpad budou občané moci využívat ještě během měsíce listopadu
- V „Nové“ ulici bliká lampa, nutno zařídit nápravu

5. Proběhlo výběrové řízení na provedení výstavby chodníků v ul. od Voženílků. Byla vybrána firma
GODBAU s.r.o., která předložila nejnižší cenovou nabídku na provedení stavby. Chodníky jsou
momentálně ve výstavbě. Je nutno dohlédnout na provedení stavby dle projektové dokumentace a ohlídat
hlavní uzávěry vody.
6. Starostka požádala o dotaci z POV pro rok 2016 na Krajském úřadě. Dotace bude použita na obnovu
lávky přes potok na návsi

7.

- OZ po projednání schválilo změnu v Plánu účetních odpisů
7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
- OZ po projednání schválilo Veřejnoprávní smlouvu s Magistrátem města Pardubic ohledně
vyřizování přestupků
7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
- Bude aktualizován Povodňový plán obce
- OZ po projednání schválilo navržený aktuální seznam členů Povodňového výboru.
7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
- OZ vzalo na vědomí Usnesení č. 2/KV/2015 (viz zápis ze schůzky Kontrolního výboru)
- Místostarosta informoval zastupitele o možnosti nahlížení do Spisové služby Duban
- Předsedkyně kulturního výboru informovala o plánovaných akcích:



„Dubanská dýňová stezka“ - 31. 10 2015 od 16 h
„Večery pod lampou aneb čtení z kronik dubanských“ – 9. 11. 2015
od 17.30 h

- Předseda stavebního výboru informoval o možnostech rekonstrukce pohostinství Dubanka
a návsi
8. Usnesení č. 10/2015
Obecní zastupitelstvo po projednání schválilo:
- změnu v Plánu účetních odpisů
- veřejnoprávní smlouvu s Magistrátem města Pardubic ohledně vyřizování přestupků
- aktuální seznam členů Povodňového výboru
Obecní zastupitelstvo ukládá:
- I. Kučerové podepslat veřejnoprávní smlouvu s MMP ohledně vyřizování přestupků
- I. Kučerové, aby zajistila opravu lampy v „Nové“ ulici a odklizení autovraku od zvoničky
- M. Hurdálkovi předložit návrh na vydání Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností a petic spolu
se Záznamem o ústním podání stížnosti
- R. Kučerovi, aby ohlídal výstavbu nového chodníku a hlavní uzávěry vody v ul. od Voženílků
7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
9. Závěr provedla starostka obce.
V Dubanech 26. 10. 2015 zapsala N. Kolísková

Ověřili: M. Matuška, V. Kaňka

