Obec Dubičné

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné
ze dne 21. 08. 2017 od 18 hodin
Přítomni:

Ing. Hronek, Mgr. Petřeková, p. Lapačka, p. Novotný

Nepřítomni: Ing. Humlerová Ph.D., Ing. Harazim, p. Pouzar
Místo konání: obecní úřad Dubičné
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.

Volba ověřovatelů zápisu
Kontrola předešlého zápisu
Projednání námětů, podnětů, dotazů a stížností jednotlivých občanů.
Schvalování smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni s firmou E. ON ČR
s.r.o. (Pouzar Fr. ml.)
5. Projednání záměru prodeje části obecního pozemku (Dašků zahrádka)-p. č.100/1
u č. p. 16
6. Odkoupení oddělené části pozemku 294/3 od manželů Špinových pro budoucí
stanoviště kontejnerů na tříděný odpad na M. Dubičném.
7. Schválení dodatku č. 3 nájemní smlouvy s firmou ČEVAK a.s.
8. Změna záměru prodeje obecního pozemku p. č.435/1- 187 m2 v k. ú. Hlinsko
9. Změna druhu pozemku par. č. 299/2 v k. ú. Dubičné
10. Diskuze obecná
11. Dopis od Svazu měst a obcí
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo program zasedání.
1. Ověřovateli zápisu byli jednohlasně zvoleni Mgr. Jaroslava Petřeková a p. Pavel
Lapačka.
2. Kontrola předešlého zápisu.
3. Nebylo projednáváno.
4. Zastupitelstvo obce projednalo a jednohlasně schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 100/1 a 100/4 v k. ú. Dubičné mezi obcí
Dubičné a E. ON Česká republika, s.r.o.
Usnesení č. 20/2017 jednohlasně schváleno.
5. Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku par. č.
100/1 v k. ú. Dubičné.
Usnesení č. 21/2017 jednohlasně schváleno.
6. Zastupitelstvo obce jednohlasně souhlasí s odkupem oddělené části pozemku par. č.
294/3 v k. ú. Dubičné od manželů Špinových pro budoucí stanoviště kontejnerů na
tříděný odpad na Malém Dubičném a pověřuje starostu jednáním o prodeji. Usnesení
č. 22/2017 jednohlasně schváleno.
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7. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dodatek nájemní smlouvy mezí obcí
Dubičné a ČEVAK a.s. a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Usnesení č. 23/2017 jednohlasně schváleno.
8. Zastupitelstvo obce schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemku par. č. 435/1 – 187
m2 v k. ú. Hlinsko.
Usnesení č. 24/2017 jednohlasně schváleno.
9. Zastupitelstvo souhlasí se změnou druhu pozemku par.č. 299/2 – 361 m2 v k. ú.
Dubičné z ostatní plochy na zahradu.
Usnesení č. 25/2017 jednohlasně schváleno.
10. Diskuze obecná.
11. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem dopisu od Svazu měst a obcí, kde je
vyjádřen nesouhlas s navýšením poplatků za skládkování odpadu.

Ověřovatelé: Pavel Lapačka
Mgr. Jaroslava Petřeková
Starosta obce: Ing. Vladimír Hronek

