Obec Dubičné

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné
ze dne 29. 05. 2017 od 18 hodin
Přítomni:

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

Nepřítomni:
Místo konání: obecní úřad Dubičné
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

Volba ověřovatelů zápisu
Kontrola předešlého zápisu
Projednání námětů, podnětů, dotazů a stížností jednotlivých občanů
Představení programu CLEERIO
Záměr směny pozemků s p. Řehovským - obecní pozemek p. č. 163/5-43 m2 za
oddělený lesní pozemek pana Řehovského p. č. 260/7- 48 m2
6. Změna územního plánu č. 2 - veřejné projednání dne 22. 5. 2017- pořizovatel Ing.
Boček
7. Stanovisko obce k odstranění stavby plotu - Vrchotický
8. Soutěž „Obec přátelská seniorům“
9. Rozpočtové opatření č. 4/2017, 5/2017 a 6/2017
10. Diskuze obecná
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo program zasedání.
1. Ověřovateli zápisu byli jednohlasně zvoleni Ing. K. Harazim a p. Lapačka.
2. Kontrola předešlého zápisu.
3. 24 obyvatel nové zástavby na Malém Dubičném požádali formou petice obecní
zastupitelstvo o přehodnocení záměru na instalaci veřejného osvětlení v této části
obce. Nutno podotknout, že v minulých letech byla zde již položena kabeláž
a instalován ovládací a napájecí elektrorozvaděč veřejného osvětlení.
Zastupitelstvo bere jejich přání na vědomí.
4. Zástupce společnosti CLEERIO představil zastupitelstvu mapovou aplikaci ke správě
a evidenci pozemků, budov, pasportů, sítí atd.
5. Zastupitelstvo schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemku ve vlastnictví obce,
konkrétně pozemek par. č. 163/5, 43 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.
ú. Dubičné.
Usnesení č. 11/2017 jednohlasně schváleno.
6. Starosta informoval zastupitelstvo o veřejném projednání Změny územního plánu
č. 2, které se konalo 22. 5. 2017.
7. Zastupitelstvo jednalo o záležitosti odstranění stavby plotu na louce u rybníka
Lusného

Obec Dubičné

8. na pozemku ve vlastnictví p. Vrchotického a jednoznačně trvá na odstranění stavby.
Usnesení č. 12/2017 jednohlasně schváleno.
9. Zastupitelstvo obce schválilo podání přihlášky do soutěže „Obec přátelská
seniorům.“
10. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2017 schválené
starostou obce dne 6. 3. 2017, 5/2017 schválené starostou obce dne 3. 4. 2017
a 6/2017 schválené starostou obce dne 3. 5. 2017.
Usnesení č. 13 jednohlasně schváleno.
11. Diskuze

Příští veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat 26. 6. 2017.

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

