Obec Dubičné

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné
ze dne 28. 1. 2019 od 18 hodin
Přítomni: Ing. Hronek, Ing. Humlerová Ph.D., p. Pouzar, Ing. Harazim, Ing. Zavadil,
Mgr. Petřeková
Nepřítomni: p. Vařil
Místo konání: sál hospody U Žáby

Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Volba ověřovatelů zápisu
Kontrola předešlého zápisu
Školení zastupitelů v GDPR
Projednání námětů, podnětů, dotazů a stížností jednotlivých občanů
Schvalování ceny vodného a stočného na rok 2019
Volba přísedícího Okresního soudu v ČB – Ing. Jana Hahna
Projednání žádosti pana Josefa Šabatky o napojení na kanalizační síť obce Dubičné
Projednání žádosti pana Vladislava Nováka na odkup části pozemku p. č. 248/3 v k. ú.
Dubičné
9. Zdůvodnění odmítnutí zařazení pozemků pana Milana Mikeše (p. č. 302/3, 294/20,
299/4) do změny ÚP č. 1
10. Řešení situace kolem nájemce restaurace „U Žáby“
11. Projednání dodatku č. 1 ke smlouvě č. 103 000 9910/002 o budoucím zřízení
věcného břemene – Kraus
12. Projednání prodeje malotraktoru VARI DSK317S vč. přívěsu ZV6
13. Projednání přeložky vedení VN 22 kV u multifunkčního hřiště
14. Vypsání výběrového řízení – hospodaření s odpady v obci Dubičné
15. Vypsání výběrového řízení – chodník Dubičné Rudolfov
16. Vypsání výběrového řízení – Revitalizace rybníku Lusný
17. Projednání zprávy kontrolního výboru k inventurám
18. Rozpočtová opatření
19. Diskuze

Zastupitelstvo jednohlasně schválilo program zasedání.

1. Ověřovateli zápisu byli jednohlasně zvoleni Ing. Bohumír Zavadil a Ing. Humlerová,
Ph.D.
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2. Kontrola předešlého zápisu.
3. Školení GDPR – nekonalo se z důvodů nemoci školitele.
4. Ing. Jan Hahn – námět – dotace na stromové aleje.
5. Zastupitelstvo projednalo a jednohlasně schválilo ceny vodného a stočného pro
rok 2019 a pověřilo starostu podpisem Smlouvy mezi Obcí Dubičné a ČEVAK, a.s.
Ceny se proti roku 2018 nemění. Vodné 43,41 Kč + DPH, stočné 24,61 Kč + DPH.
Usnesení č. 1/2019 jednohlasně schváleno.
6. Zastupitelstvo obce projednalo a jednohlasně schválilo Ing. Jana Hahna jako
přísedícího u Okresního soudu v Českých Budějovicích.
Usnesení č. 2/2019 jednohlasně schváleno.
7. Zastupitelstvo schválilo žádost p. Josefa Šabatky o napojení na kanalizační síť obce
Dubičné. Napojení musí být provedeno pod stávající komunikací průtlakem bez
narušení nového asfaltového povrchu.
Usnesení č. 3/2019 jednohlasně schváleno.
8. Zastupitelstvo projednalo žádost p. Vladislava Nováka na odkup části pozemku p.
č. 248/3 v k. ú. Dubičné. Bude projednáváno na některém z následujících zasedání
po zjištění všech potřebných skutečností.
9. Zastupitelstvo obce odmítá, že zařazení pozemků p. Milana Mikeše (p. č. 302/3,
294/20, 299/4) do změny ÚP č. 1 by bylo požadavkem obce. Naopak
zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 23. 4. 2018 dodatečné zařazení
pozemků do 1. změny ÚP zamítlo. O pořízení změny č. 1 územního plánu obce
Dubičné a jejím rozsahu rozhodlo zastupitelstvo obce již na svém řádném
zasedání dne 31. 10. 2016. Obec nepožádala pořizovatele o dodatečné zařazení
požadavku pana Mikeše do 1. změny ÚP. Stanoviska dotčených orgánů byla
vydána již před dodatečnou žádostí pana Mikeše.
Usnesení č. 4/2019 jednohlasně schváleno.
10. Zastupitelstvo obce rozhodlo o vypsání výběrového řízení na nového nájemce
restaurace. Rozhodnutí o novém nájemci obecní restaurace bude provedeno na
příštím zasedání zastupitelstva.
11. Zastupitelstvo obce souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. 103 000 9910/002
o budoucím zřízení věcného břemene ve prospěch firmy EON – Samoty – Kraus.
Přesné umístění pojistkové skříně musí EON konzultovat se zástupcem obce před
zahájením prací.
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12. Zastupitelstvo projednalo prodej malotraktoru VARI DSK317S vč. přívěsu ZV6 –
formou nejvyšší nabídnuté ceny.
13. Zastupitelstvo projednalo přeložku vedení VN 22 kV u multifunkčního hřiště.
Zastupitelstvo uložilo Ing. Hronkovi a Ing. Harazimovi ještě jednat s firmou EON
o snížení ceny realizace.
14. Zastupitelstvo souhlasí s vypsáním výběrového řízení na akci „Hospodaření
s odpady v obci Dubičné“, na kterou má Obec Dubičné dotační smlouvu.
Usnesení č. 5/2019 jednohlasně schváleno.
15. Zastupitelstvo souhlasí s vypsáním výběrového řízení na akci „Chodník Dubičné –
Rudolfov.
Usnesení č. 6/2019 jednohlasně schváleno.
16. Zastupitelstvo souhlasí s vypsáním výběrového řízení na akci „Revitalizace
rybníku Lusný“.
Usnesení č. 7/2019 jednohlasně schváleno.
17. Byla projednána zpráva kontrolního výboru k inventurám.
18. Nebylo projednáváno.
19. Diskuze.

Ověřovatelé: Ing. Bohumír Zavadil
Ing. Humlerová, Ph.D.
Starosta:

Ing. Vladimír Hronek

3

