Obec Dubičné

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné
ze dne 18. 12. 2017 od 18 hodin
Přítomni:

Ing. Hronek, Mgr. Petřeková, Ing. Humlerová Ph.D., p. Lapačka, p. Pouzar,
Ing. Harazim, p. Novotný

Místo konání: Restaurace u Žáby - Dubičné
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Volba ověřovatelů zápisu
Kontrola předešlého zápisu
Projednání námětů, podnětů, dotazů a stížností jednotlivých občanů.
Schvalování úpravy cen za svoz komunálního odpadu firmou Marius Pedersen
Nová smlouva pojištění majetku obce-schvalování
Schválení rozpočtu obce na rok 2018
Schvalování záměru obce prodat oddělené části pozemků parc. č. 291/24, 291/17, 291/23
na LV1.

8. Schvalování obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odstraňování komunálních
odpadů.
9. Projednání žádosti MS Dlouhý vrch o příspěvek
10. Projednání financování opravy hasičské stříkačky
11. Program rozvoje obce Dubičné 2018
12. Program obnovy venkova Jihočeského kraje 2018
13. Rozpočtová opatření
14. Inventarizace majetku a závazků za rok 2017
15. Odpisový plán na rok 2018
16. Informace o plánovaném přesunu sloupu vn 22 kV pod Bednářů
17. Informace o hotovém projektu na odvětrání hostince U Žáby.
18. Kontrola finančního výboru
19. Diskuze obecná
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo program zasedání.
1. Ověřovateli zápisu byli jednohlasně zvoleni p. Pavel Lapačka a Ing. Karel Harazim.
2. Kontrola předešlého zápisu.
3. Nebylo projednáváno.
4. Schvalování úpravy cen za svoz komunálního odpadu firmou Marius Pedersen, a.s.
Zastupitelstvo pověřilo starostu jednáním s firmou Marius Pedersen, a.s. a zároveň
podpisem smlouvy mezi Obcí Dubičné a firmou Marius Pedersen, a.s.
Usnesení č. 36/2017 jednohlasně schváleno.
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5. Starosta informoval zastupitelstvo o přípravě nové smlouvy na pojištění majetku a
zodpovědnosti.
6. Zastupitelstvo projednalo a jednohlasně schválilo Rozpočet obce Dubičné na rok 2018.
Rozpočet je vyrovnaný, příjmy celkem 4 734 600 Kč, výdaje celkem 4 734 600 Kč.
Usnesení č. 37/2017 schváleno (6 pro, 1 se zdržel).
7. Zastupitelstvo souhlasí se zveřejněním záměru obce prodat oddělené části pozemků
parc. č. 291/24, 291/17, 291/23 na LV1.

Usnesení č. 38/2017 jednohlasně schváleno.
8. Zastupitelstvo projednalo a jednohlasně schválilo Obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku za odstraňování komunálního odpadu. Poplatek za svoz komunálního odpadu
činí pro rok 2018 - 320 Kč za osobu a rok. Jednorázový svoz (1 svozová známka) bude
možná dokoupit za 80 Kč.
Usnesení č. 39/2017 jednohlasně schváleno.
9. Zastupitelstvo projednalo žádost MS Dlouhý vrch o příspěvek na činnost spolku pro rok
2018 a jednohlasně schválilo příspěvek ve výši 1000 Kč. Tento příspěvek bude do
rozpočtu zakomponován rozpočtovým opatřením v roce 2018.
Usnesení č. 40/2017 jednohlasně schváleno.
10. Financování opravy hasičské stříkačky. Zastupitelstvo pověřilo starostu jednáním
s firmou, která opravu provádí. Poté bude o financování opravy rozhodnuto.
11. Zastupitelstvo projednalo a jednohlasně schválilo aktualizaci programu rozvoje obce.
Usnesení č. 41/2017 jednohlasně schváleno.
12. Zastupitelstvo schválilo podání žádosti z programu obnovy venkova Jihočeského Kraje
2018.
Usnesení č. 42/2017 jednohlasně schváleno.
13. Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí rozpočtové opatření č. 14/2017 schválené
starostou obce dne 2. 11. 2017, č. 15/2017 schválené starostou obce dne 4. 12. 2017 dle
přílohy.
Usnesení č. 43/2017 jednohlasně schváleno.
14. Starosta obce vydal dne 28. 11. 2017 Příkaz k provedení inventarizace za rok 2017.
15. Zastupitelstvo projednalo a jednohlasně schválilo Odpisový plán obce na rok 2018.
Usnesení č. 44/2017 jednohlasně schváleno.
16. Starosta informoval zastupitelstvo o plánovaném přesunu sloupu vn-22 kV s ohledem na
budované víceúčelové hřiště. Nabídková cena od EONu je 320 000 Kč .
17. Starosta informoval o hotovém prováděcím projektu na odvětrání kuchyně hostince U
Žáby. Obec uspořádá výběrové řízení na zhotovitele.
18. Informace finančního výboru o provedené kontrole.
19. Diskuze
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Ověřovatelé: p. Pavel Lapačka
Ing. Karel Harazim
Ing. Vladimír Hronek
starosta obce

