Usnesení číslo 22 z XXII. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dubné,
konaného dne 27.9. 2017 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Dubné.
Zastupitelstvo obce Dubné schvaluje:
1. Darovací smlouvu na ZTV Třebín – pro výstavbu 29 RD v k. ú. Třebín mezi Ing.
Petrem Chalupou, Pod Lesem 233, Č. Budějovice, Ing. Lubošem Vanišem, Líšnice 72,
Sepekov, MVDr. Lukášem Dolejšem, R. Svobodové 1444, Milevsko jako „dárci“ a
obcí Dubné, IČ 00244856, Dubné 60 jako „obdarovaná“ dle přílohy č. 5.
2. Prodej obecního pozemku – část p. č. 625/6 k. ú. Dubné – cca 44 m2 – ostatní plocha
p. Vladimíru Husineckému, nar. 5. 1. 1963, trvale bytem Dubné 155, 373 84 Dubné za
cenu 100 Kč/m2 + náklady na pořízení oddělovacího GP.
3. Smlouvu o výpůjčce nemovité věci č. 181/17-UZSVM/C/2529/2006-Ho-pozemek dle
KN st. p. 24/6, zastavěná plocha a nádvoří k. ú. Dubné (pod kulturním domem) mezi
Českou republikou – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha jako
půjčitelem a obcí Dubné, IČ 00244856, Dubné 60 jako vypůjčitelem dle přílohy č. 6
4. Rozpočtové opatření č. 12 dle přílohy č. 8
5. Přijetí daru pozemku č. p. 86/1 k. ú. Třebín – 5732 m2 od Ing. Petra Chalupy, Pod
Lesem 233, Č. Budějovice, Ing. Luboše Vaniše, Líšnice 72, Sepekov, MVDr. Lukáše
Dolejše, R. Svobodové 1444, Milevsko jako „dárců“ za podmínky, darovací smlouva
bude podepsaná až po zápisu změny druhu pozemku (ostatní plocha-komunikace) v
katastru nemovitostí
6. Variantu opravy ČOV Křenovice
7. Rozhodnutí o vydání změny č. 2. územního plánu Dubné (ve znění září 2017) formou
opatření obecné povahy dle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“),
§ 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve
znění pozdějších předpisů a po ověření dle § 54 odst. 2 stavebního zákona.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Rozpočtový výhled obce na roky 2017-2021
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostce obce dle § 173 odst. 1 správního řádu ve vazbě na § 172 odst. 2 správního
řádu oznámit vydání změny č. 2 územního plánu Dubné veřejnou vyhláškou a zajistit
povinnosti dle § 165 stavebního zákona.
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Ing.František Hronek
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Jiří Jantač
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Božena Kudláčková – starostka obce

…………..……………………….
Josef Trapl - místostarosta

