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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

31.
USNESENÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 12.10.2017
257/2017-31.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 12.10.2017:
1) Schválení programu zasedání.
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
3) Shrnutí práce ZO, obce Dubenec
4) Projednání pronájmu prodejny smíšeného zboží, Dubenec čp.16
5) Prodloužení kontokorentního úvěru obce pro rok 2018
6) Revokace usnesení 184/2016-22.ZOze dne 20.10.2016
7) Prodej parcely ppč.1302/3 v k.ú. Dubenec
8) Převod sportovní stříkačky z majetku obce
9) Záměr směny, prodeje pozemků při II. etapě stavby chodníků
10) Diskuse, závěr
258/2017-31.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje
a) schvaluje zapisovatelem zápisu
b) schvaluje ověřovateli zápisu
c) schvaluje přípravou návrhu usnesení

Petra Krejčího
ing. Jaroslav Čížek a Bohumila Tomáška
Petra Čtvrtečku

259/2017-31.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) schvaluje nájem prodejny čp. 16 na st. 346 v k.ú. Dubenec zapsanou na LV 55 pro
COOP Dvůr Králové n. L., družstvo, IČ: 00032204, se sídlem Legionářská 3031, 544
01 Dvůr Králové nad Labem,
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b) pověřuje starostu obce podpisem nájemní smlouvy na pronájem prodejny čp. 16 na
st.346 v k.ú. Dubenec zapsanou na LV 55 v k.ú. Dubenec se společností COOP
Dvůr Králové n. L., družstvo, IČ: 00032204, se sídlem Legionářská 3031, 544 01 Dvůr
Králové nad Labem, zastoupenou Mgr. Pavlem Sklářem, předsedou představenstva
260/2017-31.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) schvaluje uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru od České spořitelny, a.s. ve
formě debetního zůstatku na běžném účtu č.2910286369/0800 až do výše Kč 1 000
000,-- (slovy: jedenmilion korun českých) se splatností do 31.10.2018 (včetně),
b) schvaluje způsob zajištění úvěru tak, že peněžité závazky vzniklé na základě této
smlouvy o úvěru nebudou zajištěny žádnými zajišťovacími prostředky (pouze
budoucími rozpočtovými příjmy obce),
c) pověřuje pana Jaroslava Huňata, nar. 23.02.1975, starostu obce, sjednáním
příslušné dokumentace.
261/2017-31.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec revokuje své usnesení č. 184/2016-22.ZO ze dne 20.10.2016 z
důvodu odstoupení od žadatele od kupní smlouvy.
262/2017-31.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s prodejem pozemkové parcely ppč.1302/3 v k.ú. Dubenec za nabídkovou
cenu 38534,- Kč (Slovy: Třicetosmtisícpětsettřicetčtyři korun českých) paní Markétě
Snopkové, nar. 12.8.1975, trvale bytem Dubenec 113, 54455 Dubenec
b) pověřuje starostu zpracováním a podpisem smlouvy o prodeji pozemkové parcely
ppč.1302/3 v k.ú. Dubenec za nabídkovou cenu 38534,- Kč (Slovy:
Třicetosmtisícpětsettřicetčtyři korun českých) s paní Markétou Snopkovou, nar.
12.8.1975, trvale bytem Dubenec 113, 54455 Dubenec.
263/2017-31.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) souhlasí s bezplatným převodem hasičské stříkačky s přívěsným vozíkem IČ:
600005/1 v účetní hodnotě 37.690,- Kč Sboru dobrovolných hasičů v Dubenci, IČ:
65715721, se sídlem Dubenec 153, 54455 Dubenec,
b) pověřuje starostu zpracováním a podpisem darovací smlouvy na darování hasičské
stříkačky s přívěsným vozíkem IČ: 600005/1 v účetní hodnotě 37.690,- Kč se
Sborem dobrovolných hasičů v Dubenci, IČ: 65715721, se sídlem Dubenec 153,
54455 Dubenec, zastoupeným Lubošem Lesákem, starostou sboru.
264/2017-31.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) souhlasí s budoucí směnou, popřípadě prodejem parcel ppč.3742, ppč.2000/1,
ppč.607/3, ppč.608 a ppč.609 vše v k.ú. Dubenec,
b) pověřuje starostu obce zveřejněním záměru budoucí směny, případně prodeje parcel
ppč.3742, ppč.2000/1, ppč.607/3, ppč.608 a ppč.609 vše v k.ú. Dubenec.

Jaroslav Huňat, v.r.
………………………….
Jaroslav Huňat
starosta

Petr Krejčí, v.r.
………………………….
Petr Krejčí
místostarosta

