Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Dubany dne 30. 11. 2015
Č.j.: Dubany/OU/002/000305/2015
Přítomni:
Iva Kučerová, Leoš Konrád, Martin Matuška, Viktor Kaňka, Richard Kučera, Naděžda Kolísková, veřejnost
Omluven: Martin Hurdálek
Program:
1. Zahájení
2. Návrh a schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulé schůze
4. Zpráva jednatelky
5. Zpráva starostky
6. Zpráva místostarosty
7. Zpráva předsedy finančního výboru
8. Zpráva předsedy kontrolního výboru
9. Zpráva předsedy pořádkového výboru
10. Zpráva předsedkyně kulturního výboru
11. Zpráva předsedy stavebního výboru
12. Diskuse
13. Usnesení č. 12/2015
14. Závěr
1. Veřejnou schůzi zahájila starostka obce Iva Kučerová.
2. Návrh a schválení programu.
Byla schválena změna v programu, program bez bodu 8) z důvodu nepřítomnosti předsedy Kontrolního
výboru.
6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
3. Kontrola usnesení z minulé schůze.
Usnesení bylo splněno ve všech bodech.
6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
4. N. Kolísková seznámila přítomné s usnesením všech porad OZ od poslední veřejné schůze.
5. Zpráva starostky:
a) zhodnotila práci OZ za uplynulé období - vyjádřila spokojenost se spoluprací jednotlivých členů,
poděkovala R. Kučerovi za práci v oblasti návrhů možných rekonstrukcí pohostinství a návsi, za
kontrolní činnost při stavebních pracích, odborné vyjadřování k novostavbám i všem stavbám
v katastru obce. Tyto služby poskytuje R. Kučera bezplatně
b) informovala o výsledku zářijového auditu a poděkovala za svědomitou práci paní účetní

R. Hanzalové
c) informovala o ukončených stavebních akcích:

- SÚS PK – rekonstrukce silnice od hospody k Voženílkům
- oprava vjezdů k domům v ulici od Voženílků k Turynovým a oprava chodníku od hospody ke
Kudláčkům
(na vjezdy byla použita dotace z POV 100 000,- Kč, celková částka těchto stavebních
prací činila 370 000,-Kč)
- výstavba nového chodníku od Skalických ke Krupovým (spolufinancováno z dotace
SFDI 407 000,- Kč)
- informovala, že o dotace si obec žádá samostatně, bez pomoci firmy, čímž jsou ušetřeny
Peníze z obecní kasy
- v příštím roce bude opravena lávka přes potok (požádáno o dotaci z POV)
d) sdělila, že byla provedena změna dopravního značení přechodu pro chodce a ostrůvku
a na Krajský úřad byla odeslána žádost o výstavbu kruhového objezdu na křižovatce u Voženílků
f) informovala, že občané žijící na pozemcích č. 131/33 a 131/34 se zatím nevystěhovali, Okresní
soud má rozhodnout o vyklizení
g) poděkovala - obecním zaměstnancům, kteří se starají o pořádek v obci
- členům Rybářského spolku a SDH za okysličování vody v rybníce v letním horkém období
a udržování pořádku kolem rybníka
- N. Kolískové za pořádání kulturních akcí

6. Zpráva místostarosty:
a) informoval o místním šetření - prohlídka toku Dubanky v obci Čepí, obec Dubany podpoří územní
plánování v okolí toku Dubanky
b) Povodí Labe přislíbilo v příštím roce vyčistit Dubanku od Šebků směrem k soutoku potoka do Bylanky
c) informoval o převedení pozemků okolo rybníka a horního toku Dubanky do vlastnictví obce (obec
pozemky zakoupila)
d) návrh dopravního značení v obci je ve fázi projednávání

7. M. Matuška seznámil s příjmy a výdaji v roce 2015 a o stavu účtu ke dni 30. 11. (1 775 728,- Kč)

9. V. Kaňka poděkoval všem zaměstnancům obce za udržování pořádku, vyzval občany, aby neparkovali na
chodnících, majitele psů, aby si uklízeli po svých pejscích exkrementy na veřejných prostranstvích, ohňostroje je
nutné hlásit předem, během zimy bude v případě nasněžení pravidelně prohrnována jak silnice, tak chodníky,
kontejner na bioodpad bude přes zimní období odvezen

10. N. Kolísková seznámila s akcemi, které proběhly od poslední veřejné schůze ( 29 . 8. Hry bez hranic
v Medlešicích – dubanští druzí, 6. 9. Dětská pouť, 12. a 13. 9. Posvícenská minikopaná a volejbal,

31. 10. Dubanská dýňová stezka, od 9. 11. Čtení z kronik dubanských - 1x 14 dní), abonentky do VČD pro seniory
budou zakoupeny i v příštím roce
- informovala o plánovaných prosincových akcích (5. 12. Mikulášská obchůzka, 13. 12. Vánoční dílničky,
20. 12. posezení s jubilanty a seniory, 24. 12. Štědrovečerní zpívánky, 5. 3. dětský karneval, 25. 6. oslava
u příležitosti 130 let od založení SDH, 27. 8. Hry bez hranic
- poděkovala všem za pomoc při organizaci akcí

11. R. Kučera seznámil se záměrem zakoupení pozemků kolem rybníka, sdělil, že je plánována rekonstrukce
pohostinství Dubanka, v první fázi – sociální zařízení, informoval, že je připravován projekt na obnovu návsi ve
spolupráci s Ing. Markovou, VaK plánuje umístit v Dubanech tlakovou stanici na posílení tlaku vody

12. Diskuse:
- dotaz na bezpečnost při vyjíždění na křižovatce u Voženílků – odpověď – byla podána žádost o výstavbu
kruhového objezdu
- dotaz, zda obec neuvažuje o zakoupení pozemku s kravínem – odpověď – ne

13. Návrh a schválení usnesení z veřejného zasedání OZ konaného dne 30. 11. 2015
Veřejná schůze bere na vědomí
- kontrolu usnesení z veřejné schůze
- zprávu jednatelky
- zprávu starostky
- zprávu místostarosty
- zprávu předsedy finančního výboru
- zprávu předsedy stavebního výboru
- zprávu předsedy pořádkového výboru
- zprávu předsedkyně kulturního výboru

Veřejné zasedání obecnímu zastupitelstvu ukládá
- z veřejného zasedání nevzešly žádné úkoly

6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
14. Závěr provedla starostka obce.

V Dubanech 30. 11. 2015 zapsala N. Kolísková

Ověřili: M. Matuška, R. Kučera

