Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dubany dne 9. 2. 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 12. 1. 2015
4. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2015
5. Projednání a schválení výhledu rozpočtu na rok 2017
6. Projednání a schválení Souboru vnitroorganizačních směrnic
7. Nakládání s odpady – sklo, plasty, kov, papír, bioodpad – návrh vyhlášky
8. Různé
9. Usnesení č. 2/2015
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. Finanční výbor změnil položky v rozpočtu, který byl znovu vyvěšen 2. 2. 2015, proto se tento
bod odkládá

na 23. 2. 2015.

7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
5. Finanční výbor změnil položky v rozpočtu, který byl znovu vyvěšen 2. 2. 2015, proto se tento
bod odkládá na 23. 2. 2015.
7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
6. Obecní zastupitelstvo po projednání schválilo Soubor vnitroorganizačních směrnic č. S 2015001.
7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
7. V sezoně od 1. 4. do 31. 10. 2015 bude umístěn kontejner na bioodpad v zahradnictví pana Kopřivy.
Obecní zastupitelstvo po projednání schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015
O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.

7 pro, 0 proti, 0 zdržel

Obecní zastupitelstvo po projednání schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015
O místním poplatku za provoz, shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování
odpadů.
7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
8. a) Místostarosta obce seznámil zastupitele s výsledkem inventarizace majetku obce za rok 2014.
7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
b) Obecní zastupitelstvo po projednání schválilo plán odpisů na rok 2015.
7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
c) Zastupitelé obce byli požádáni spolkem Lungta o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“. Po projednání bylo rozhodnuto, že se naše obec k akci nepřipojí.
2 pro, 4 proti, 1 zdržel se
d) Místostarosta obce informoval zastupitele o možnosti využívání nového softwarového vybavení.
e) Obec zakoupí 4 abonentní vstupenky do Východočeského divadla. Zájemci o návštěvu divadelního
představení si vstupenky mohou vyzvednout na obecním úřadě.
f) Bylo domluveno, že v sobotu 14. 2. 2015 od 9 h proběhne v obci brigáda na úklid dřeva po kácení
stromů u břehu potoka, dřevo bude využito při topení v krbu u pohostinství Dubanka.
g) Předseda stavebního výboru byl požádán o zajištění projektu na vjezdy podél plánované nové silnice
od Voženílků. Také byl požádán, aby zařídil nabídku na zaměření pohostinství Dubanka, potřebné
k plánované rekonstrukci této budovy.
h) Starostka obce informovala o možnosti získat od Krajského úřadu dotaci na výsadbu zeleně v obci
a dotaci na ochranu stromů (kaštany).
ch) Bylo navrženo, aby obec zakoupila nástěnku pro umísťování různých informací.
i) N. Kolísková informovala o možnosti sbírat plastová víčka pro charitativní účely.

9. Usnesení č. 2/2015
Obecní zastupitelstvo po projednání schválilo:
- Soubor vnitroorganizačních směrnic č. S 2015001
- Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015
O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
- Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015
O místním poplatku za provoz, shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování
odpadů
- Plán odpisů na rok 2015

Obecní zastupitelstvo po projednání neschválilo:
-Připojení se k akci Vlajka pro Tibet

Obecní zastupitelstvo ukládá:
- R. Kučerovi, aby zajistil projekt na vjezdy podél plánované nové silnice od Voženílků
- R. Kučerovi, aby zařídil nabídku na zaměření pohostinství Dubanka
- N. Kolískové, aby zjistila podrobnosti týkající se sběru plastových víček pro charitativní účely
- I. Kučerové, aby zajistila nákup abonentních vstupenek do VČD

7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

10. Závěr provedla starostka obce

9. 2. 2015 zapsala N. Kolísková

Ověřili: M. Matuška, V. Kaňka

