USNESENÍ
z 6. zasedání zastupitelstva obce Dolní Dubňany konaného dne 11.6.2019
Zastupitelstvo obce Dolní Dubňany projednalo a schválilo:

1.
-

-

-

-

-

2.

Usnesení č.5 ze zasedání obce Dolní Dubňany ze dne 9.4.2019.
Závěrečný účet obce Dolní Dubňany za rok 2018 bez výhrad.
Účetní závěrku obce Dolní Dubňany za rok 2018.
Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje z programu Rozvoje venkova ve výši
36 000,-Kč na úroky z úvěru za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace a
pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 27 000,-Kč na akci 33. festival
dechových hudeb v Dolních Dubňanech (honoráře vystupujících, ozvučení festivalu)
za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje a
pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Dodatek Stanov dobrovolného svazku obcí Moravskokrumlovsko č.3
Záměr prodat část z pozemku p.č. 165/1 o výměře 72 m2 nové p.č. po rozdělení
pozemku 165/14 Mysliveckému spolku Dolní Dubňany 93, za podmínek :
vypracování znaleckého posudku – cena pozemku, vypracování kupní smlouvy, zápis
do Katastru nemovitostí. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem.
Zapojení do projektu pro zvýšení podílu tříděných odpadů ve spolupráci se společností
ESKO T Třebíč na pořízení nádob na tříděný odpad: nádoba 240 litrů na plast, nádoba
120 litrů na papír do každého čísla popisného v obci.
Nákup nového travního traktoru na údržbu zeleně v obci.

Zastupitelstvo obce neodsouhlasilo:

3. Zastupitelstvo obce pověřuje :
4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
- Rozpočtové opatření č. 3 /2019
Příjmy 50 000 Kč
Výdaje 50 000 Kč

5. Různé:
- Starosta obce podal informaci ohledně pořizování projektové dokumentace pro
zástavbu R.D. v lokalitě SAD.
Přítomno: 6 členů

Jana Mašová
místostarostka

Ověřovatelé:

Ing. Josef Dvořáček
starosta obce

Miroslav Břinek
Ing. Pavel Řezanina

Vyvěšeno na úřední desce OÚ v elektronické i písemně podobě takto:
Vyvěšeno:
Sejmuto:20.6.2019

