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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

36.
USNESENÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 07.11.2013

355/2013 – 36. ZO
schvaluje tento program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 07.11.2013:
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. Projednání dokumentu pasport komunikací obce Dubenec
5. Projednání výsledku výběrového řízení na akci "Snížení prašnosti s plošných zdrojů"
6. Žádost Sokol Dubenec o příspěvek na tělocvičnu
7. Přehled finančních akcí SDH Dubenec v zapůjčeném objektu
8. Smlouva o dílo na zpracování žádosti o dotaci „Regenerace zeleně v obci Dubenec“
9. Diskuse
10. Závěr
356/2013 – 36. ZO
a) schvaluje zapisovatelem zápisu
b) schvaluje ověřovateli zápisu
c) schvaluje přípravou návrhu usnesení

Ivanu Huňatovou, DiS.
Ing. Jaroslava Čížka a Miloše Brentnera
Petra Krejčího

357/2013 – 36. ZO
schvaluje rozhodnutí o zařazení místních komunikací označených v Pasportu místních
komunikací správního území obce Dubenec zpracovaného společností SOMARO CZ, s.r.o.,
pod evidenčními čísly 1c – 33c do kategorie místních komunikací III. třídy (§ 6 odst. 3 písm. c)
zákona o pozemních komunikacích) a 1d – 14d do kategorie místních komunikací IV. třídy (§
6 odst. 3 písm. c) zákona o pozemních komunikacích).
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358/2013 – 36. ZO
a) bere na vědomí zápis hodnotící komise ze dne 24.10.2013 o vyhodnocení nabídek
výběrového řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním
řízení – "Snížení prašnosti s plošných zdrojů",
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 SAP, spol. s r. o., IČ: 47543442, Snět 24, 257 68
Dolní Kralovice, nabídková cena 2.580.000 Kč bez DPH,
c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku v bodě a)
tohoto usnesení se společností SAP, spol. s r. o., IČ: 47543442, Snět 24, 257 68 Dolní
Kralovice.
359/2013 – 36. ZO
schvaluje finanční dar Sokolu Dubenec ve výši 5.000 Kč.
360/2013 – 36. ZO
schvaluje SDH Dubenec rozpis plánovaných akcí na rok 2014 ze dne 31.10.2013.
361/2013 – 36. ZO
a) schvaluje podpis smlouvy o dílo na zhotovení dokumentů pro získání dotace
„Regenerace zeleně v obci Dubenec“ se společností Regionální poradenská agentura,
s.r.o., Starobrněnská 20, 602 00 Brno, IČ 26298163,
b) schvaluje Smlouvu o poskytování služeb č. SML-Z-ZP-13-155 na zhotovení dokumentů
pro získání dotace „Regenerace zeleně v obci Dubenec“ se společností Regionální
poradenská agentura, s.r.o., Starobrněnská 20, 602 00 Brno, IČ 26298163.

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

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

