Usnesení č.12 z XII. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dubné,
konaného dne 4.7. 2016 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Dubné.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Smlouvu č.1030029972/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Dubné a E.ON
distribuce a.s. České Budějovice na p. č. KN 641/23 k.ú. Dubné dle přílohy č. 4
2. Rozpočtové opatření č. 11 dle přílohy č. 5
3. Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy mezi Jiřím Ferebauerem, Sedlec a obcí Dubné –
prodloužení vodovodního řadu na p. č. KN 1897 k. ú. Jaronice. Dle přílohy č. 6
4. Protokol o otvírání obálek pro výběr dodavatele dopravního hasičského automobilu pro SDH
Křenovice ze dne 4.7.2016 dle přílohy č. 7
5. Smlouvu mezi Obcí Dubné a firmou Vinkler s.r.o.,Lannova 2061/8, Praha 1 na dodání 1 ks
hasičského dopravního automobilu za cenu 855.203,- Kč vč. DPH dle přílohy č. 8
6. Smlouvu o příspěvku na výstavbu čističky odpadních vod a kanalizační sběrač Třebín mezi Ing.
Petrem Chalupou, Litvínovice, Ing. Lubošem Vanišem, Líšnice a MVDr. Lukášem Dolejšem na
straně jedné jako poskytovateli příspěvku a obcí Dubné na straně druhé jako příjemce příspěvku na
částku 1.700.000,-Kč dle přílohy č. 9
7. Smlouvu č.1030029635/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Dubné a E.ON
distribuce a.s. České Budějovice na p.č. KN 878/6, KN 1650 a KN 1878 k.ú. Jaronice dle přílohy č.
10
8. Zpracování zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle vnitřní směrnice obce č. 2/2015 na pořízení
dopravního automobilu pro JSDH Dubné, firmě Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s.
Netolice za cenu 50 000 Kč
9. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na přímo dle Vnitřní směrnice č. 2/2015 čl. 2 na akci
„Chodník Třebín – I. Etapa“ dodavatelské firmě KVINT Vlachovo Březí – důvod součinnost stavby
s realizací „Modernizace komunikace III. Tř. Mokré – Třebín“ – časová tíseň k zadání veřejné
zakázky

……………………………………..
Maxová Marie

……………………………………….
Božena Kudláčková – starostka

………………………………………
Jantač Jiří

