Usnesení číslo 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dubné,
konaného dne 17.12.2014 v zasedací místnosti OÚ Dubné.
Zastupitelstvo obce Dubné schvaluje:
1. Nákup komunální techniky – traktor Case Formall 85A, včetně čelního nakladače
(lopata) a zadní radlice na sníh a přední hydraulické šípové radlice vše za cenu
1.081.600,- Kč bez DPH od firmy UNIAGRA CZ a.s., Týn nad Vltavou
2. Úvěrové financování nákupu komunálního traktoru viz výše na 48 měsíců
prostřednictvím firmy AGROTEC a.s., Afinance, Hustopeče
3. Cenu vodného ve výši 40,01 Kč, včetně DPH a stočného ve výši 19,29 Kč, včetně
DPH, pro rok 2015.
4. Prodej pozemku číslo parc. 1320 v k.ú. Křenovice u Dubného o výměře 71 m2 – trvalý
travnatý porost manželům Radko a Martině Kuthanovým, Křenovice 47, 373 84
Dubné za cenu 100 Kč za m2.
5. Bezúplatný převod pozemků číslo parcelní 594/11 v k.ú. Dubné – ostatní komunikace
o výměře 30 m2 a číslo parcelní 713/2 v k.ú. Dubné – ostatní komunikace o výměře
488 m2 do majetku obce Dubné.
6. Zakládací listinu Nadačního fondu Základní školy a Mateřské školy Dubné dle přílohy
číslo 5.
7. Rozpočtový výhled obce Dubné na období 2014 – 2016 dle přílohy číslo 6.
8. Účetní odpisový plán obce Dubné pro rok 2015 dle přílohy číslo 7.
9. Rozpočtové provizorium obce Dubné pro rok 2015 dle přílohy číslo 8.
10. Darovací smlouvu mezi Věrou Bícovou, Zavadilka 2094, České Budějovice, Milanem
Strakou, Lipí 102, Milanem Bícou, Generála Svobody 435/51, České Budějovice jako
dárci a Obcí Dubné, jako obdarovanou na darování ZTV, včetně pozemků číslo
parcelní 187/21, 1435 m2 – ostatní plocha a 892/2, 337 m2 – vodní plocho, vše v k.ú.
Dubné, dle přílohy číslo 9.
11. Rozpočtovou změnu číslo 15 dle přílohy číslo 11.
12. Dodatek číslo 1 k Programu obnovy venkova 2013 – 2018 pro obec Dubné ze dne
17.12.2014, dle přílohy číslo R13.
13. Podání žádosti o dotaci z POV Jihočeského kraje na akci „Osvětlení víceúčelového
hřiště Dubné“ a „Osvětlení sportoviště Třebín“
14. Dodatek číslo 1 ke Statusu Sociálního fondu obce Dubné zaměstnanců obce Dubné a
uvolněných členů zastupitelstva obce Dubné ze dne 029.12.2008, dle přílohy číslo
R14.
15. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo 1030021910/001 mezi
obcí Dubné a E.ON distribuce, a.s. na pozemek 1355 v k.ú. Křenovice u Dubného na
zřízení kabel NN, dle přílohy R15.
16. Aby provozovatelem poutě v Dubném v roce 2015 byl Jaroslav Holý, V. Volfa 10,
České Budějovice za poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 55 000 Kč.
17. Záměr prodeje pozemku číslo parc. 1088 o výměře 852 m2 – ostatní plocha v k.ú.
Dubné.
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