USNESENÍ
z 24. zasedání zastupitelstva obce Dolní Dubňany konaného dne 2.11.2021.
1.

Zastupitelstvo obce Dolní Dubňany projednalo a schválilo:

Bod č.

1 - Usnesení č.23 ze zasedání zastupitelstva obce Dolní Dubňany ze dne 21.9.2021.
2 - Smlouvu o partnerství č.12 uzavřená mezi obcí Dolní Dubňany 40 a Svazkem
obcí pro komunální služby Hrotovická 232, Třebíč. Předmětem a účelem smlouvy
je vzájemná spolupráce na projektu „ Rozšíření sběru tříděných odpadů v regionu
svazku obcí pro komunální služby “ (nádoby na plast a papír do každé
domácnosti).
5 - Zveřejnění záměru prodat pozemky p.č. 11/40 o výměře 347 m2, 12/2 o výměře
175 m2 a pozemek p.č. 1032 o výměře 108 m2 v k.ú. Dolní Dubňany ve
vlastnictví obce. Minimální nabídka 46 000 Kč. Lhůta pro podání
nabídky je 15 dnů od zveřejnění záměru.
6 - Pronájem části pozemku z p.č. 1094 o výměře 400 m2 za cenu 1000 Kč za
kalendářní rok. Pronájem pozemku na dobu neurčitou s jednoletou výpovědní
lhůtou a pověřuje starostu k podpisu nájemní smlouvy.
7 - Dodatek č.2 smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK mezi obcí Dolní
Dubňany 40 a Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3 Brno. Předmětem
dodatku je zajištění dopravní obslužnosti v rámci IDS JMK. Příspěvek na
jednoho obyvatele činí 100 Kč pro rok 2022, celkem 48 300 Kč.
8 - Dofinancování akce s názvem „ 2021 – 7 TI Dolní Dubňany“ realizované v rámci
programu 11706 – podpora bydlení – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
9 - Navýšení rozpočtu v částce 110 000 Kč pro rok 2021 ZŠ a MŠ Dolní Dubňany
z důvodu navýšení provozních nákladů.
10 - Finanční příspěvek pro HC Dolní Dubňany z.s. ve výši 25 000 Kč a pověřuje
starostu obce k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

2.

Zastupitelstvo obce neschválilo:

3.

Zastupitelstvo obce pověřuje :

4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Bod č. 3 - Rozpočtové opatření č.5/2021 - příjmy 527 600 Kč, výdaje 527 600 Kč.
4 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odpadové hospodářství.

Přítomno 7 členů zastupitelstva

Jana Mašová
místostarostka

Ing. Josef Dvořáček
starosta obce

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

Vyhotovení zápisu 3.11.2021 Jana Mašová
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