USNESENÍ
Z 20. zasedání zastupitelstva obce Dolní Dubňany konaného dne 20.5.2021.
1.

Zastupitelstvo obce Dolní Dubňany projednalo a schválilo:

Bod č. 1 - Usnesení č.19 ze zasedání obce Dolní Dubňany ze dne 13.4.2021.
3 - Rozšíření zásad k prodeji pozemků určených k výstavbě RD v lokalitě
„ Dolní Dubňany – západ – sad“. Doplnění v článku 3 v bodě 9 rozšiřuje se:
Pokud žadatelé po bodovém hodnocení získají stejný počet bodů a poptávka
zájemců o koupi pozemků, bude převyšovat nabídku obce – bude o pořadí
žadatelů rozhodnuto losem.
4 - Prodej stavebního pozemku, dle schválených zásad k prodeji pozemků p.č. 961/8
o výměře 1017 m2 v lokalitě Dolní Dubňany – západ – sad, za cenu 919,60 Kč
za 1 m2 včetně DPH - Petru Sobotkovi, Dolní Dubňany 4 a Lence Zvěřinové,
Moravský Krumlov, Dělnická 595. Záměr prodat pozemek, byl řádně vyvěšen na
úředních deskách obce od 30.3. – 20.4.2021. Zastupitelstvo obce pověřuje
starosty k podpisu smlouvy.
5 - Zveřejnění záměru prodat rodinný dům číslo popisné 38. Stav. parcela č.7 o
výměře 855 m2 a par. č. 167/2 o výměře 33 m2 ostatní plocha. Minimální
nabídka 690 Kč. Lhůta pro podání nabídky je 15 dnů od zveřejnění záměru.
6 - Na svém 20. zasedání dne 20.5.2021 přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje ve výši 35 000 Kč ne realizaci akce: Podpora prodejny v Dolních
Dubňanech v rámci dotačního programu - Podpora venkovských prodejen v
Jihomoravském kraji, pro rok 2021
7. - Zadávací dokumentaci a seznam oslovených uchazečů k veřejné zakázce
s názvem „ Úprava místní komunikace v obci Dolní Dubňany – U kostela sv.
Václava“.
8. - Smlouvu č: ZN – 001030065299/001 – ZMES o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi obcí Dolní Dubňany 40 a EG.D, a.s. Lidická 1837/36,
602 200 Brno, za účelem přípojky k novostavbě rodinného domu na pozemcích
p.č. 1034, 162/1 v k.ú. Dolní Dubňany, za jednorázovou úplatu 2000 Kč a
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

2.

Zastupitelstvo obce neschválilo:

3.

Zastupitelstvo obce pověřuje :

4.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

Bod č. 2 - Rozpočtové opatření č.2/2021 – příjmy 171 100 Kč, výdaje 171 100 Kč.
Ostatní:
Přítomno 6 členů zastupitelstva

Jana Mašová
místostarostka

Ing. Josef Dvořáček
starosta obce

Ověřovatelé:
Ing. Tomáš Petříček Ph.D.
Miroslav Břinek

Vyhotovení zápisu 24.5 .2021
Vyvěšeno na úřední desce OÚ v elektronické i písemně podobě takto:
Vyvěšeno 26.5. 2021
Sejmuto:

