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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

34.
USNESENÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 19.09.2013

340/2013 – 34. ZO
schvaluje tento program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19.09.2013:
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 nebytových prostor
5. Žádost o dotaci na opravu obecního majetku po živelných pohromách v roce 2013
6. Výběr zhotovitele akce "Opravy obecních cest v roce 2014"
7. Žádost o příspěvek Pečovatelské služby města Dvůr Králové nad Labem
8. Přehled financování dotačních akcí v roce 2013
9. Nařízení obce č. 1/2013 – Tržní řád
10. Doplnění členů finančního výboru
11. Diskuse
12. Závěr
341/2013 – 34. 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

342/2013 – 34. ZO
schvaluje záměr pronájmu nebytového prostoru v přízemí čp. 210 v obci a k.ú.
Dubenec jako provozovnu kadeřnictví.
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343/2013 – 34. ZO
schvaluje podání žádosti o dotaci na obnovu obecního majetku po živelných
pohromách v roce 2013 zveřejněné Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
344/2013 – 34. ZO
a) bere na vědomí zápis hodnotící komise ze dne 16.09.2013 o vyhodnocení nabídek
výběrového řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním
řízení – „Opravy obecních cest v roce 2014“,
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 SOVIS CZ, a.s., IČ: 27532208,
Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové, nabídková cena 2.516.897,- Kč vč.
DPH,
c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku v bodě a)
tohoto usnesení se společností SOVIS CZ, a.s., IČ: 27532208, Pardubická
852/10a, 500 04 Hradec Králové, a to pouze za podmínky získání dotace.
345/2013 – 34. ZO
schvaluje uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, na
čerpání úvěru do výše 6 mil. Kč pro účely úhrad investičních akcí částečně hrazených
dotacemi a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy včetně souvisejících dokumentů.
346/2013 – 34. ZO
schvaluje nařízení obce č. 1/2013 – Tržní řád, s platností od 01.10.2013.
347/2013 – 34. ZO
schvaluje členy finančního výboru pana Pavla Novotného a paní Kateřinu Hynkovou.

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

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

