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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

32.
USNESENÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 11.07.2013

324/2013 – 32. ZO
schvaluje tento program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 11.07.2013:
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. Záměr pronájmu zemědělských pozemků
5. Výběr zhotovitele akce „Protipovodňová opatření v obci Dubenec, okres Trutnov“
6. Návrh odměn SPOZ
7. Žádost o příspěvek na činnost šachového oddílu v Dubenci
8. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na nový územní plán
9. Schválení smlouvy na provoz Oblastní knihovny v Trutnově
10. Schválení ceny za pronájem hrobového místa na hřbitově v Dubenci
11. Diskuse
12. Závěr
325/2013 – 32. ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje zapisovatelem zápisu
b) schvaluje ověřovateli zápisu
c) schvaluje přípravou návrhu usnesení

Ivanu Huňatovou, DiS.
Ing. Jaroslava Čížka a Petra Krejčího
Kateřinu Burešovou

326/2013 – 32. ZO
a) bere na vědomí zápis hodnotící komise ze dne 11.07.2013 o vyhodnocení nabídek
výběrového řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním
řízení – „Protipovodňová opatření v obci Dubenec, okres Trutnov“,
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b) rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na
výše uvedenou veřejnou zakázku v bodě a) tohoto usnesení tak, že nejvhodnější
nabídkou je nabídka společnosti TEWIKO Systems, s.r.o., Tř. Milady Horákové 185/66,
460 06 Liberec, IČ: 25472887, nabídková cena 783.657,00 Kč včetně DPH,
c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku v bodě a)
tohoto usnesení se společností TEWIKO Systems, s.r.o., Tř. Milady Horákové 185/66,
460 06 Liberec, IČ: 25472887.
327/2013 – 32. ZO
schvaluje vyplacení odměny členkám SPOZ za první pololetí roku 2013, a to Evě
Štarmanové, Lence Šimkové, Marii Burešové a Ludmile Vobickové a Janě Matějčkové, každé
ve výši 1.600,00 Kč.
328/2013 – 32. ZO
schvaluje finanční dar Šachovému klubu Dubenec ve výši 5.000,00 Kč.
329/2013 – 32. ZO
a) schvaluje přijetí dotace na nový územní plán obce ve výši 150.000,00 Kč od
Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ:
70889546, zastoupeného Ing. Otakarem Rumlem,
b) schvaluje smlouvu č. 13RRD03-0022 o poskytnutí dotace na nový územní plán obce
s Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ:
70889546, zastoupeným Ing. Otakarem Rumlem.
330/2013 – 32. ZO
a) schvaluje uzavření smlouvy s Městskou knihovnou s regionálními funkcemi, se sídlem
Krakonošovo náměstí 128, 541 01 Trutnov, zastoupenou Jaroslavou Maršíkovou,
ředitelkou, IČ: 00371815, na částku 3.500,00 Kč,
b) schvaluje zvýšení ročního poplatku za půjčovné knih v obecní knihovně v Dubenci na
80,00 Kč ročně.
331/2013 – 32. ZO
schvaluje ceník nájmu hrobových míst od 01.07.2013 takto:
a) cena nájmu hrobového místa na 5,00 Kč za 1 m2 ročně,
b) cena služeb spojených s nájmem hrobového místa na 133,50 Kč za 1 m2 ročně.

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

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

