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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

38.
USNESENÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 19.07.2018
317/2018-37.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 19.07.2018:
Schválení programu zasedání.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
Shrnutí práce ZO, obce Dubenec
Vyhodnocení výběrového řízení "Oprava pomníků a křížků v k.ú. Dubenec, I. etapa"
Vyhodnocení výběrového řízení "Oprava kaple Bolestivé Matky Boží v Dubenci"
Vyhodnocení výběrového řízení "Rekonstrukce IT/Jazykové učebny v ZŠ Dubenec"
Projednání smlouvy souhlasu stavby - Státní pozemkový úřad - Sjezd na pozemek
ppč.3097 a ppč. 3098 v k.ú. Dubenec
8) Schválení vykazování sběru papíru ZŠ Dubenec v systému EKO-KOM
9) Prodej pozemku ppč. 3443 v k.ú. Dubenec
10) Prodej pozemku ppč. 748/6 v k.ú. Dubenec
11) Žádost o rozdělení a prodej pozemku 2337 v k.ú. Dubenec
12) Žádost o příspěvek Hospic Anežky České Červený Kostelec
13) Rozpočtová změna č.3/2018
14) Různé
15) Diskuse, závěr
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

318/2018-38.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje
a) schvaluje zapisovatelem zápisu
b) schvaluje ověřovateli zápisu
c) schvaluje přípravou návrhu usnesení

Petra Krejčího
ing. Jaroslava Čížka a Bohumila Tomáška
Petra Čtvrtečku
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319/2018-38.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) vyhlašuje vítěze výběrového řízení akce „Oprava pomníků a křížků v k.ú. Dubenec,
I.etapa“ pana Víta Kotrbáčka, IČ: 68492731, Zborovská 1874, Hořice, 50801 s
celkovou nabídkovou cenou 484.500,- Kč bez DPH,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo akce „Oprava pomníků a křížků v
k.ú. Dubenec, I.etapa“ s panem Vítem Kotrbáčkem, IČ: 68492731, Zborovská 1874,
Hořice, 50801 s celkovou nabídkovou cenou 484.500,- Kč bez DPH.
320/2018-38.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) vyhlašuje vítěze výběrového řízení akce „Oprava kaple Bolestivé Matky Boží v
Dubenci“ pana Víta Kotrbáčka, IČ: 68492731, Zborovská 1874, Hořice, 50801 s
celkovou nabídkovou cenou 118.000,- Kč bez DPH,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo akce „Oprava kaple Bolestivé Matky
Boží v Dubenci“ s panem Vítem Kotrbáčkem, IČ: 68492731, Zborovská 1874, Hořice,
50801 s celkovou nabídkovou cenou 118.000,- Kč bez DPH.
321/2018-38.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) vyhlašuje vítěze výběrového řízení akce „Rekonstrukce IT/Jazykové učebny v ZŠ
Dubenec“ firmu KXN CZ, s.r.o.
, IČ: 28784111, se sídlem Říčařova 611/30, Hradec
Králové, 50301 s celkovou nabídkovou cenou 1.678.836,00,- Kč bez DPH,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo akce „Rekonstrukce IT/Jazykové
učebny v ZŠ Dubenec“ firmu KXN CZ, s.r.o., IČ: 28784111, se sídlem Říčařova
611/30, Hradec Králové, 50301, zastoupenou ing. Zdeňkem Kotkem, jednatelem
společnosti s celkovou nabídkovou cenou 1.678.836,00 Kč bez DPH.
322/2018-38.ZO
Zastupitelstvo Obce Dubenec
a) souhlasí s provedením stavby akce „Sjezd z komunikace III.třídy na doplňkovou
polní cestu DC20 v k.ú. Dubenec“ na parcelách ppč.3097 a ppč.3098 obě v k.ú.
Dubenec,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby
č.737-2018-514205 se Státním pozemkovým úřadem, Krajský pozemkový úřad pro
Královehradecký kraj, pobočka Trutnov, IČ: 01312774, se sídlem pobočky Horská 5,
54101 Trutnov, zastoupeným ing. Josefem Kutinou, vedoucím pobočky.
323/2018-38.ZO
Zastupitelstvo Obce Dubenec souhlasí se zapojením zřizované organizace Základní škola
Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec, IČ:75017881, se sídlem Dubenec 156,
54455 Dubenec do společného systému vykazování tříděného odpadu EKO-KOM jménem
obce Dubenec.
324/2018-38.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) schvaluje prodej parcely ppč. 3443 v k.ú. Dubenec za celkovou prodejní cenu
61.997,- Kč,
b) pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem kupní smlouvy s panem Miroslavem
Řehákem, nar.1958, trvale bytem Dubenec 195, 544 55 Dubenec.
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325/2018-38.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) schvaluje rozdělení parcely ppč.748 v k.ú. Dubenec dle geometrického plánu č.70125/2018,
b) souhlasí s prodejem parcely ppč. 748/6 v k.ú. Dubenec za celkovou prodejní cenu
21.097,- Kč,
c) pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem kupní smlouvy se společností ZEVAL
PLUS s.r.o., IČ: 2179407 se sídlem Kaprova 42/14, Praha – Staré Město, 11000,
zastoupenou Petrem Hrabicou, jednatelem společnosti.
326/2018-38.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec,
a) souhlasí se záměrem rozdělení parcely ppč. 2337 v k.ú. Dubenec,
b) pověřuje starostu obce objednáním geometrického plánu k rozdělení parcely 2337 v
k.ú. Dubenec.
c) pověřuje starostu obce zveřejněním záměru prodeje části parcely ppč. 2337 v k.ú.
Dubenec.
327/2018-38.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č.3/2018
328/2018-38.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec pověřuje starostu obce objednáním projekčních prací akce
oplocení veřejného sportoviště a požární zbrojnice v Dubenci
329/2018-38.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec pověřuje starostu obce organizací výběrového řízení akce
„Chodníky v obci Dubenec – II.etapa“ dle zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek.
330/2018-38.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) souhlasí s přijetím finančního daru 25.000,- Kč od obce Vilantice, IČ: 00580767 se
sídlem Vilantice 101, 54401 Dvůr Králové n.L. pro zřizovanou organizaci Základní
škola Dukelských bojovníků a mateřská škola Dubenec, IČ: 75017881, Dubenec 156,
54455 Dubenec,
b) opravňuje ředitelku zřizované organizace paní Mgr. Martinu Jonešovou k podpisu
darovací smlouvy.

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

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

