Usnesení 11/16 z XI. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dubné,
konaného dne 18. 5. 2016 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Dubné.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Celoroční hospodaření obce Dubné a závěrečný účet obce Dubné za rok 2015, včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 s výhradou nedostatků
uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření, dle přílohy č. 4 a s přijetím tohoto
opatření k nápravě nedostatků:
a/ Závěrečný účet obce Dubné za rok 2015 obsahuje mimo jiné i Výkaz zisku a ztráty
PO – ZŠ a MŠ Dubné k 31.12.2015 a Přílohu PO – ZŠ a MŠ Dubné k 31.12.2015
(usnesení č. 11/2016, bod 1)
b/ Podat Krajskému úřadu Jihočeského kraje, ekonomickému odboru, oddělení
přezkumu a metodiky hospodaření obcí zprávu o přijatých opatřeních do 31.5.2016 –
provede starostka obce Božena Kudláčková
c/Podat Krajskému úřadu Jihočeského kraje, ekonomickému odboru, oddělení
přezkumu a metodiky hospodaření obcí zprávu o odstranění nedostatků do 31.5.2016 –
provede starostka obce Božena Kudláčková
2. Smlouvu č. 1030029635/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí
Dubné a E.ON distribuce, a.s. České Budějovice, na parcelu 1650 a 1878 v k.ú. Jaronice
(příloha č. 5)
3. Smlouvu č. CB-014330032490/001 o zřízení věcného břemene mezi obcí Dubné a
E.ON distribuce, a.s. České Budějovice, na parcelu 281/2 v k.ú. Třebín (příloha č. 6)
4. Smlouvu č. CB-014330032798/001 o zřízení věcného břemene mezi obcí Dubné a
E.ON distribuce, a.s. České Budějovice, na parcelu 275/16 v k.ú. Třebín (příloha č. 7)
5. Dodatek smlouvy č. 1040009261/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi obcí Dubné a E.ON distribuce, a.s. České Budějovice, na parcelu 895/11 v k.ú.
Jaronice (příloha č. 8)
6. Darovací smlouvu číslo 010/16/041/203/00 mezi Jihočeským krajem se sídlem
v Českých Budějovicích, IČO 70890650 jako dárcem a obcí Dubné, IČO 00244856
jako obdarovanou na pozemky 880/17 o výměře 409 m2 a 880/18 o výměře 836 m2
v k.ú. Křenovice u Dubného (pozemky pod chodníkem směr Čakov) – příloha 9
7. Smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi obcí Dubné, jako kupující a RNDr. Tomášem
Hauerem, PhD, České Budějovice, jako prodávajícím, na část pozemku č. 1090 v k.ú.
Křenovice u Dubného, cca 22 m2 za 100 Kč/1 m2 (příloha č. 10)
8. Smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi obcí Dubné, jako kupující a Josefem
Klepalem, Pištín a Václavem Klepalem, Hluboká nad Vltavou, jako prodávajícími, na
část pozemku č. 1089 v k.ú. Křenovice u Dubného, cca 7 m2 za 100 Kč/1 m2 (příloha
č. 11)
9. Prodej části pozemku č. parcelní 1650 (cca 350 m2) – trvalý travní porost v k.ú. Jaronice
manželům Jaroslavu a Taťáně Lapáčkovým, Jaronice 46 za cenu 200 Kč/1 m2 +
náklady za vyhotovení geometrického plánu
10. Prodej části pozemku č. parcelní 867/2 (cca 175 m2) – trvalý travní porost v k.ú.
Křenovice u Dubného manželům Karlu a Libuši Beranovým, Křenovice 91, za cenu
100 Kč/1 m2 + náklady za vyhotovení geometrického plánu
11. Prodej části pozemku č. parcelní 1083 (5 m2) – ostatní plocha/ostatní komunikace v k.ú.
Dubné, Ing. Petru Tejmlovi, Dubné 235 za cenu 100 Kč/1 m2
12. Rozpočtové opatření číslo 5, dle přílohy č. 13
13. Rozpočtové opatření číslo 6, dle přílohy č. 12

14. Zpracování zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle Vnitřní směrnice č. 2/2015 na
pořízení dopravního automobilu pro SDH Křenovice firmě Místní akční skupina
Blanský les – Netolicko o.p.s, Netolice za cenu 10.000,- Kč
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