Obec Dubičné

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné
ze dne 25. 6. 2018 od 18 hodin
Přítomni: Ing. Hronek, Humlerová Ph.D., p. Lapačka, p. Novotný, p. Pouzar, Ing. Harazim
Nepřítomni: Mgr. Petřeková
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. Závěrečný účet obce Dubičné za rok 2017
5. Účetní závěrky obce Dubičné za rok 2017
6. Schvalování kupní smlouvy s p. Tučkem na prodej obecního pozemku p. č. 223/4 (29 m2)
7. Schvalování kupní smlouvy s p. Bobokem na odkoupení pozemku p. č. 294/39 (44 m2)
8. Schvalování kupní smlouvy o prodeji obecního pozemku p. Bobokovi
9. Stav jednání se s. p. Lesy ČR ve věci komunikace Velké Dubičné- Samoty
10. Schvalování smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - přípojka NN Kraus
11. Schvalování bezúplatného převodu částí místní komunikace na Obec Dubičné. Jedná se o
tyto pozemky:
k. ú. Dubičné (633 534), LV 31, p. č. 170/8, 32 m2,
k. ú. Dubičné (633 534), LV 31, p. č. 163/7, 22 m2, oddělená část p. č.163/2
k. ú. Hlinsko (785 679), LV 61, p. č. 432/2, 167 m2,
k. ú. Dobrá Voda (622 320), LV 2189, p. č. 3633, 404 m2,
Současným vlastníkem jsou Lesy ČR a.s.
12. Informace k opravě pomníku padlým-výměna porcelánových fotografií firmou Kaluma
13. Informace - oprava kanalizační přípojky k paní Řehovské a oprava kanalizace před domem č.
p. 67
14. Informace - stav stavebního řízení - rybník Lusný
15. Informace - stav stavebního řízení ve věci chodníku Dubičné – Rudolfov
16. GDPR směrnice – schválení
17. Schvalování smlouvy příkazní s pověřencem pro ochranu osobních údajů
18. GDPR školení zastupitelů
19. Dotace
20. Rozpočtové opatření č. 4, 5, 6/2018
21. Diskuze obecná
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo program zasedání.
1. Ověřovateli zápisu byli jednohlasně zvoleni Ing. Karel Harazim a p. Pavel Lapačka.
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2. Kontrola předešlého zápisu.
3. Připomínka p. Sprisla Jana k parkování obecního vozidla IVECO na komunikaci před Buchalů.
4. Zastupitelstvo projednalo Závěrečný účet obce Dubičné včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obcí za rok 2017 a schvaluje celoroční hospodaření obce Dubičné za rok 2017 bez
výhrad.
Usnesení č. 18 /2018 jednohlasně schváleno.
5. Zastupitelstvo projednalo a jednohlasně schválilo Účetní závěrku obce Dubičné za rok 2017.
Usnesení č. 19 /2018 jednohlasně schváleno.
6. Zastupitelstvo obce projednalo prodej obecního pozemku par. č. 223/4 (29 m2) v k. ú. Dubičné
manželům Jiřímu a Andree Tučkovým. Zastupitelstvo s prodejem pozemku souhlasí, schválilo
kupní smlouvu a pověřilo starostu obce jejím podpisem.
Usnesení č. 20 /2018 jednohlasně schváleno.
7. Zastupitelstvo obce projednalo odkoupení pozemku par. č. 294/39 (44 m2) v k. ú. Dubičné od pana
Boboka Luboše. Zastupitelstvo s nákupem pozemku souhlasí, kupní smlouvu schválilo a pověřilo
starostu obce jejím podpisem.
Usnesení č. 21 /2018 jednohlasně schváleno.
8. Geometrickým plánem č.616-23/2017 vyhotoveným Ing. Dominikem Pánkem, Plavská 1978,
373 01 České Budějovice, (dále jen „Geometrický plán č. „616-23/2017“) se odděluje od pozemku:
parc. č. 291/17, o celkové výměře 2 m2, (orná půda) poz. ozn. v geometr. plánu jako část b -1 m2
parc. č. 291/23, o celkové výměře 9 m2, (orná půda) poz. ozn. v geometr. plánu jako část a -4 m2
parc. č. 291/24, o celkové výměře 7 m2, (orná půda) poz. ozn. v geometr. plánu jako část c -3 m2
Vznikl nový pozemek 291/17 -8 m2
Předmětem prodeje podle smlouvy je nově vzniklá nemovitost, pozemek parc. č. 291/17, o výměře
8 m2, orná půda.
Zastupitelstvo obce projednalo prodej obecního pozemku par. č. 291/17 (8 m2) v k. ú. Dubičné
panu Luboši Bobokovi. Zastupitelstvo s prodejem pozemku souhlasí, schválilo kupní smlouvu a
pověřilo starostu obce jejím popisem.
Usnesení č. 22 /2018 jednohlasně schváleno.
9. Starosta seznámil zastupitelstvo se stavem jednání s Lesy ČR s. p. ve věci bezúplatného převodu 4
částí komunikace Velké Dubičné – Samoty do vlastnictví Obce Dubičné.
10. Zastupitelstvo projednalo a jednohlasně schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí č.1030009910/002
o zřízení věcného břemene na přípojku nn na parcelu 233/18 (p. Kraus Roman).
Usnesení č. 23 /2018 jednohlasně schváleno.
11. Schvalování bezúplatného převodu částí místní komunikace na Obec Dubičné. Jedná se o tyto
pozemky:
k. ú. Dubičné (633 534), LV 31, p. č. 170/8, 32 m2,
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k. ú. Dubičné (633 534), LV 31, p. č. 163/7, 22 m2, oddělená část p. č.163/2
k. ú. Hlinsko (785 679), LV 61, p. č. 432/2, 167 m2,
k. ú. Dobrá Voda (622 320), LV 2189, p. č. 3633, 404 m2,
Současným vlastníkem jsou Lesy ČR a.s.
Zastupitelstvo Obce Dubičné souhlasí s bezúplatným převodem výše uvedených pozemků do
majetku Obce Dubičné.
Usnesení č. 24 /2018 jednohlasně schváleno.
12. Starosta informoval zastupitele o opravě pomníku padlým-výměna porcelánových fotografií
firmou Kaluma.
13. Starosta informoval zastupitelstvo o opravě kanalizační přípojky paní Řehovské č.p.18 a o opravě
kanalizace před domem č.p.67
14. Informace o stavebním řízení – revitalizace rybníku Lusný.
15. Informace o stavebním řízení ve věci chodníku Dubičné – Rudolfov.
16. Zastupitelstvo projednalo a schválilo směrnici k GDPR.
Usnesení č.25 /2018 jednohlasně schváleno.
17. Zastupitelstvo schválilo Mgr. Kateřinu Buriánovou jako pověřence pro ochranu osobních
údajů obce Dubičné a jednohlasně schválilo Příkazní smlouvu s pověřencem pro ochranu
osobních údajů a pověřilo starostu jejím podpisem.
Usnesení č.26 /2018 jednohlasně schváleno.
18. Mgr. Kateřina Buriánová, pověřenec obce Dubičné pro ochranu osobních údajů proškolila
zastupitelstvo obce k dodržování zásad Směrnice pro ochranu osobních údajů.
19. Informace o zapojení se do Soutěže obec přátelská seniorům 2018 a o dotaci na chodník
Dubičné – Rudolfov. Zastupitelstvo projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové dotace
v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2018 a pověřilo starostu obce jejím
podpisem.
Usnesení č. 27 /2018 jednohlasně schváleno.
20. Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2018 schválené
starostou obce dne 7. 3. 2018, č. 5/2018 schválené starostou obce dne 4. 4. 2018,
č. 6/2018 schválené starostou obce dne 21. 5. 2018.
21. Diskuse obecná.

Ověřovatelé: p. Pavel Lapačka
Ing. Karel Harazim
Starosta obce: Ing. Vladimír Hronek
3

