Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dubany dne 29. 9. 2015
Č.j.: Dubany/OU/003/000196/2015
Přítomni:
Iva Kučerová, Leoš Konrád, Richard Kučera, Naděžda Kolísková, Martin Hurdálek, Viktor Kaňka,
Martin Matuška, veřejnost

Program:
1. Zahájení
2. Návrh a schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Údržba v obci
5. Dotace SFDI
6. Schválení účetní uzávěrky
7. Audit
8. Různé
9. Usnesení č. 9/2015
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. - Rekonstrukce chodníku a vjezdů v ul. od Voženílků je hotová z jedné strany, druhá polovina bude provedena
do konce roku 2015.
- O výsadbu zeleně u nových vjezdů se postará pan Spálavský.
- Prostory ve staré hasičárně budou sloužit také rybářům k uskladnění křovinořezu
- Zbytky zámkové dlažby, která je složená u Dubanky uklidí M. Matuška (zaplatí 500,- Kč)
- Rybáři uskutečnili brigádu na úklid kolem rybníka, proběhla bez problémů.
- Náves a chodníky udržují naši smluvení senioři v pořádku.
5. Dotace SFDI byla schválena ve výši 440 000,- Kč. Bude použita na výstavbu zbývajících chodníků a vjezdů v ul. od
Voženílků. Starostka určila tříčlennou výběrovou komisi: L. Konrád, M. Matuška a R. Kučera.
6. OZ schválilo účetní uzávěrku za rok 2014 v souladu a bez výhrad.
7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
7. OZ schválilo výsledek auditu ze 7. 9. 2015 v souladu a bez výhrad.
7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

8.

Starostka informovala přítomné:











Byl založen nový účet obce u FIO banky, účet bude veden bez poplatků
Obec je povinna uzavřít veřejnoprávní smlouvu o přestupcích s pověřenou obcí nebo zřídit vlastní
přestupkovou komisi.
Byla podána žádost o dotaci na POV pro rok 2016 – rekonstrukce mostku na návsi
Smlouva k bezúplatnému převodu pozemku pod zastávkou byla včetně kolku předána na KÚ
Byly osloveny dvě architektky k vytvoření studie návsi, které se projednají na veřejné schůzi,
na základě zvolené studie budou postupně tvořeny projekty k rekonstrukci.
Podobné studie budou vytvořeny i pro rekonstrukci pohostinství Dubanka.
Spolupráce s Prešovským samosprávným krajem a Zakarpatskkou Ukrajinou byla zamítnuta.
Sbírka ošacení pro Diakonii Broumov byla zamítnuta.
Koalici pro podporu větrných a malých slunečních elektráren, vlastněných či spoluvlastněných
obcemi nebo jejich obyvateli OZ nepodpořilo.
Letos nebude proveden postřik kaštanů v Hliníkách (na doporučení Doc. Vrány z Kr.Ú. odb. životního
prostředí)

Předseda finančního výboru byl požádán, aby výbor začal pracovat na rozpočtu pro rok 2015, aby obec
nemusela hospodařit dle rozpočtového provizoria
M. Matuška informoval o účasti zástupců OZ na slavnosti v obci Třebosice u příležitosti křtu
obecního znaku a praporu.
9. Usnesení č. 9/2015

Obecní zastupitelstvo po projednání schválilo:
- účetní uzávěrku za rok 2014 v souladu a bez výhrad
- výsledek auditu v souladu a bez výhrad

Obecní zastupitelstvo ukládá:
- L. Konrádovi, aby dohlédl na průběh výběrového řízení na firmu, která provede rekonstrukci
vjezdů a výstavbu chodníku v ul. od Voženílků
- M. Matuškovi, aby finanční výbor začal pracovat na rozpočtu pro rok 2015.
- R. Kučerovi, aby vypracoval studii na rekonstrukci sociálních zařízení v Dubance.

10. Závěr provedla starostka obce

29. 9. 2015 zapsala N. Kolísková

Ověřili: M. Matuška, I. Kučerová

