Obec Dubičné

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné
ze dne 27. 11. 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Volba ověřovatelů zápisu
Kontrola předešlého zápisu
Projednání námětů, podnětů, dotazů a stížností jednotlivých občanů
Projednání žádosti o dotaci na sběr komunálního odpadu
Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2018
Informace k zakázce „Oprava místní komunikace u Rejšků“
Výkup pozemku p.č.7/6 k.ú. Dubičné
Výkup pozemku p.č. 158/15 v k.ú. Dubičné
Znalecký posudek – Výpočet poplatku za trvalé odnětí pozemků určených k plnění
funkce lesa
10. Diskuze obecná
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo program zasedání.
1.
2.
3.
4.

Ověřovateli zápisu byli jednohlasně zvoleni Mgr. Petřeková, Ing. Humlerová Ph.D.
Kontrola předešlého zápisu.
Nebylo projednáváno.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo nabídku firmy BHZ Invest, s.r.o. na kompletní
vyřízení žádosti o dotaci (vč. celkové administrace) ze Státního fondu životního
prostředí na „Zlepšení odpadového hospodářství v obci“ dle cenové nabídky
(v příloze).
Usnesení č. 36/2017 jednohlasně schváleno.
5. Zastupitelstvo projednalo Návrh rozpočtu na rok 2018 a zároveň Návrh
střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020 a bere tyto návrhy na
vědomí.
6. Informace o stavu veřejné zakázky „Oprava místní komunikace u Rejšků“.
7. Zastupitelstvo jednalo o odkupu pozemku par. č. 7/6, manipulační plocha, ostatní
plocha o výměře 132 m2 v k. ú. Dubičné od p. Chvátalové Marie, bytem Dubičné 2,
373 71. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo koupi pozemků par. č. 7/6 a zároveň
schvaluje Kupní smlouvu ke koupi tohoto pozemku.
Usnesení č. 37/2017 jednohlasně schváleno.

Obec Dubičné

8. Zastupitelstvo jednalo o odkupu ideální poloviny pozemku par. č. 158/15, trvalý
travní porost o výměře 41 m2 v k.ú. Dubičné od p. Markové Martiny, bytem Luční
392/4, Rudolfov, 373 71. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo koupi ideální poloviny
pozemku par. 158/15 a zároveň schvaluje Kupní smlouvu ke koupi tohoto pozemku.
Usnesení č. 38/2017 jednohlasně schváleno.
9. Zastupitelstvo schvaluje poplatek v částce 43 710 Kč za trvalé odnětí pozemků
určených k plnění funkce lesa. Jedná se o pozemky pod komunikacemi 170/8 (32 m2)
a části163/7 (22 m2) v k.ú. Dubičné a p.č. 3633 ( 404 m2) v k.ú. Dobrá Voda.
Usnesení č. 39/2017 jednohlasně schváleno.
10. Diskuze nad projektem zázemí víceúčelového hřiště pod OÚ.

Ověřovatelé: Mgr. Jaroslava Petřeková
Ing. Veronika Humlerová, Ph.D.

Starosta obce: Ing. Vladimír Hronek

