Usnesení číslo z VIII. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dubné,
konaného dne 9. 12. 2015 od 18,30 hodin v zasedací místnosti OÚ Dubné.
Zastupitelstvo obce Dubné schvaluje:
1. Cenu vodného ve výši 34,79 Kč bez DPH a stočného 19,17 Kč bez DPH pro rok 2016,
dle přílohy č. 4.
2. Prodej části pozemku číslo parcelní 1089 v k.ú. Dubné – ostatní plocha, cca 30 m2
panu Petru Tejmlovi, Dubné 235, za cenu 100,- Kč/m2, s podmínkou úhrady GP na
oddělení pozemku p. Tejmlem.
3. Rozpočtový výhled na rok 2016 – 2020 dle přílohy č. 5.
4. Odpisový plán na rok 2016 dle přílohy č. 6.
5. Rozpočtové provizorium na rok 2016 dle přílohy č. 7.
6. Rozpočtovou změnu č. 12, dle přílohy č. 10.
7. Pravomocí pro radu obce takto: Rada obce má pravomoc schvalovat rozpočtové
změny při obdržení účelových dotací. Rada obce má pravomoc schvalovat rozpočtové
změny v rámci jednoho paragrafu (položkové třídění).
8. Program obnovy venkova (aktualizace) obce Dubné na období 2015 – 2020 (dle
přílohy č. 12)
9. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (příloha č. 13)
10. Podání žádosti o finanční dotaci na akci: „Rozšíření areálu ZŠ Dubné st. 79, čp. 621/1
v k.ú. Dubné“ do programu Ministerstva školství č. 133310 Rozvoj výukových kapacit
mateřských a základních škol, zřizovaných územně samosprávnými celky a
financování min.15% spoluúčasti obcí.
11. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. CB-014330030386/001 mezi obcí Dubné a
E.ON distribuce, a.s., České Budějovice na pozemek č. 1355 v k.ú. Křenovice u
Dubného na stavbu kabelového vedení NN k parcele č. 1146 (příloha č. 14)
12. Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku, vedeného na účtu 042 (projektová
dokumentace na přístavbu mateřské školy), z důvodu svěření vlastní PO – Základní a
Mateřské škole Dubné, v celkové hodnotě 120.000,- Kč dle přílohy č. 16.
13. Poskytnutí neinvestičního transferu občanským sdružením v souladu s rozpočtem na
rok 2015 a to: 5.000,- Kč – Hospic sv. Jana N. Neumanna, Prachatice a 5.000,- Kč
Arpida, České Budějovice.
Zastupitelstvo obce Dubné neschvaluje:
1. Dotace pro občanské sdružení Prevent Strakonice na rok 2016 dle přílohy č. 15.
Zatupitelstvo obce ukládá:
1. Starostce obce povinnost zveřejňovat smlouvy nad 500.000,- Kč dle zákona o
veřejných zakázkách na profil zadavatele do 15-ti dnů od podepsání
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