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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

33.
USNESENÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 15.08.2013

332/2013 – 33. ZO
schvaluje tento program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.08.2013:
1. Schválení programu zasedání
2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení
3. Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci (nebo ZO Dubenec)
4. Schválení přípravy podkladů k výběrovému řízení na akci "Územní plán Dubenec"
5. Cenová nabídka na služby k projektu I. etapa "Chodníky v obci Dubenec"
6. Cena pronájmu hrobového místa na hřbitově v Dubenci
7. Schválení smlouvy o dílo na digitalizaci povodňového plánu obce Dubenec
8. Žádost o příspěvek na činnost občanského sdružení Baťůžek
9. Nákup vybavení malotraktoru
10. Diskuse
11. Závěr
333/2013 – 33. ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje zapisovatelem zápisu
b) schvaluje ověřovateli zápisu
c) schvaluje přípravou návrhu usnesení

Ivanu Huňatovou, DiS.
Ing. Jaroslava Čížka a Miloše Brentnera
Kateřinu Burešovou

334/2013 – 33. ZO
a) schvaluje zpracování územního plánu obce Dubenec,
b) pověřuje starostu obce Jaroslava Huňata jako „určeného zastupitele“, který bude
spolupracovat s pořizovatelem územního plánu obce Dubenec,
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c) pověřuje starostu obce Jaroslava Huňata, aby podal u Městského úřadu ve Dvoře
Králové nad Labem žádost o výkon pořizovatelské funkce při pořízení územního plánu
obce Dubenec.
335/2013 – 33. ZO
a) schvaluje zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí,
dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby pro akci
„Chodníky v obci Dubenec“ společností PRODIN, a.s., I. etapa v ceně 232.000 Kč
bez DPH a II. etapa v ceně 197.000 Kč bez DPH,
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace, viz bod
a) tohoto usnesení, se společností PRODIN, a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02
Pardubice, IČ 25292161.
336/2013 – 33. ZO
a) ruší své usnesení č. 331/2013 – 32. ZO ze dne 11.07.2013,
b) schvaluje ceník nájmu hrobových míst od 01.08.2013 takto:




cena, poplatek za nájem plochy
cena za služby spojené s nájmem místa
celkem

5,00 Kč/m2 ročně
65,00 Kč/m2 ročně
70,00 Kč/m2 ročně

337/2013 – 33. ZO
a) schvaluje zpracování digitálního povodňového plánu společností ENVIPARTNER,
s.r.o., za cenu 90.000 Kč bez DPH,
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování digitálního povodňového plánu se
společností ENVIPARTNER, s.r.o., se sídlem Víděňská 55, 639 00 Brno – Štýřice, IČ
28358589.
338/2013 – 33. ZO
schvaluje finanční dar občanskému sdružení Baťůžek ve výši 5.000 Kč.
339/2013 – 33. ZO
schvaluje nákup vybavení malotraktoru – korbičky ROSENSTEINER JUDO 180 D za
cenu 59.900,00 Kč bez DPH od společnosti SOME Jindřichův Hradec, s.r.o., středisko
Trutnov, Voletinská 252, 541 03 Trutnov, IČ 62508831.

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

Kateřina Burešová, v.r.
………………………….
Kateřina Burešová
místostarostka

