Obec Dubičné

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné
ze dne 20. 02. 2017 od 18 hodin
Přítomni:

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

Nepřítomni: p. Novotný, p. Pouzar
Místo konání: obecní úřad Dubičné

Program zasedání:
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Kontrola předešlého zápisu
3. Projednání námětů, podnětů, dotazů a stížností jednotlivých občanů
4. Projednání žádosti pana Zemana na zařazení jeho pozemku do 1. změny ÚP
5. Odsouhlasení zhotovení 2. změny ÚP obce
6. Odsouhlasení nájemní smlouvy na p. č.173/2 s Úřadem pro zastupování státu
7. Projednání požadavku firmy PEDERSEN na zvýšení ceny svozu a likvidace odpadu
8. Příspěvek pro SDH na 2017, schválení smlouvy o příspěvku
9. Rozpočtová opatření
10. Diskuze obecná
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo program zasedání.
1. Ověřovateli zápisu byli zvoleni Ing. K. Harazim a p. Pavel Lapačka.
2. Kontrola předešlého zápisu.
3. Projednání námětů, podnětů, dotazů a stížností jednotlivých občanů – nebylo
projednáváno.
4. Žádost p. Zemana o zařazení jeho pozemku do 1. změny ÚP obce Dubičné.
Zastupitelstvo nesouhlasí se zařazením pozemku p. Zemana do 1. změny ÚP obce
Dubičné.
Usnesení č. 4 jednohlasně schváleno (pozemek p. Zemana par. č. 135/11 v k. ú.
Dubičné nebude zařazen do 1. změny ÚP).
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5. Odsouhlasení zhotovení 2. změny ÚP obce Dubičné
I. schvaluje
ve vazbě na ustanovení § 30 odst. (2) a § 6 odst. (5) písm. f) stavebního zákona zpracování a
pořízení Změny č. 2 územního plánu Dubičné;
II. rozhodlo
a) ,že pořizovatelem Změny č. 2 územního plánu Dubičné bude Obecní úřad Dubičné,
který si zajistí splnění kvalifikačních požadavků uzavřením smlouvy o dílo
s Projektovým ateliérem AD s.r.o.,
b)

,že projektantem Změny č. 2 územního plánu Dubičné bude Ing. arch. Jaroslav
Daněk ze společnosti Projektový ateliér AD s.r.o.,

III. určuje zastupitele,
b) ,který bude spolupracovat s pořizovatelem územně plánovací dokumentace podle
§ 6 odstavec 5, písmene f, zákona č. 183/2006 Sb., ve vazbě na § 47 odstavec 1 a 4,
§ 51 odstavec 1 a § 53 odstavec 1., pana starostu Ing. Vladimíra Hronka,
c)

pana starostu Ing. Vladimíra Hronka, uzavřením smlouvy o dílo s Projektovým
ateliérem AD s.r.o., Husova 4, České Budějovice zastoupeného Ing. arch.
Jaroslavem Daňkem.

Usnesení č. 5 jednohlasně schváleno.
6. Zastupitelstvo projednalo a jednohlasně schválilo Smlouvu o výpůjčce mezi obcí
Dubičné a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Předmětem
výpůjčky je parcela č. 173/2, ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Dubičné.
Usnesení č. 6 jednohlasně schváleno.
7. Zastupitelstvo projednalo požadavek firmy Marius Pedersen, a.s. na zvýšení ceny
svozu a likvidace odpadu o 5 %. Zastupitelstvo jednohlasně souhlasí s navýšením ceny
svozu a likvidace odpadu od 1. 7. 2017 a pověřuje starostu podpisem dodatku ke
smlouvě.
Usnesení č. 7 jednohlasně schváleno.
8. Zastupitelstvo projednalo a jednohlasně schválilo příspěvek SDH na činnost na rok
2017, zároveň schválilo smlouvu o příspěvku.
Usnesení č. 8 jednohlasně schváleno.
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9. Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2017 a 2/2017 schválené
starostou obce a jednohlasně schválilo rozpočtové opatření č. 3/2017.
Usnesení č. 9 jednohlasně schváleno.
10. Diskuse

Ověřovatelé: p. Pavel Lapačka
p. Ing. Harazim
Starosta obce: Ing. Vladimír Hronek

