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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

35.
USNESENÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 17.10.2013

348/2013 – 35. ZO
schvaluje tento program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17.10.2013:
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. Výběr nájemce nebytových prostor dle záměru o pronájmu čj. 260/2013
5. Smlouva o zřízení věcného břemene ČEZ, v rámci rekonstrukce linky NN Dubenec směr
Vilantice, p.p.č. 445/2, 2227, 2228 v k.ú Dubenec
6. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a práva stavby p.p.č.
605/1 v k.ú. Dubenec, přípojka elektro pro novostavbu RD
7. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a práva stavby p.p.č.
1304/2 a p.p.č. 2091 v k.ú. Dubenec, ČOV
8. Rozprava o přípravě rozpočtu obce na rok 2014
9. Smlouva o poskytnutí podpory na protipovodňová opatření a bezdrátový rozhlas
10. Diskuse
11. Závěr
349/2013 – 35. 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
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350/2013 – 35. ZO
schvaluje pronájem nebytového prostoru v přízemí čp. 210 v obci a k.ú. Dubenec jako
provozovny kadeřnictví pí Michaele Suché, bytem Hřibojedy 62, 544 01 Hřibojedy, IČ:
11594152, za měsíční nájemné ve výši 1.100,- Kč.
351/2013 – 35. ZO
a) schvaluje zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 445/2, 2227 a
2228 v k.ú. Dubenec za jednorázovou finanční náhradu ve výši 3.000,- Kč bez
příslušné sazby DPH,
b) schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-2002633/VB/12 se společností
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, která je na
základě plné moci zastoupena společností CITRON GROUP ELEKTRO, spol, s r.o.,
se sídlem Radvanice 45, 542 12 Radvanice, IČ: 26012138.
352/2013 – 35. ZO
a) souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č.
2229/1 a 2091, oba v k.ú. Dubenec za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000,Kč bez příslušné sazby DPH a s provedením stavby na pozemkových parcelách č.
2229/1 a 2091 v k.ú. Dubenec,
b) schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín IV-Podmokly, která je na základě plné moci zastoupena společností
MONTPROJEKT, a.s., se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, IČ:
28494032.
353/2013 – 35. ZO
a) souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č.
1304/2 a 2091, oba v k.ú. Dubenec za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000,Kč bez příslušné sazby DPH a s provedením stavby na pozemkových parcelách č.
1304/2 a 2091 v k.ú. Dubenec,
b) schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu provést stavbu s manželi Ondřejem a Hanou Janečkovými, bytem Dubenec
53.
354/2013 – 35. ZO
a) schvaluje přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci
Operačního programu Životní prostředí ve výši 45.938,10 Kč ze státního rozpočtu a ve
výši 780.947,70 Kč z rozpočtu Evropské unie na projekt „Zlepšování vodohospodářské
infrastruktury a snižování rizika povodní“ od Státního fondu životního prostředí České
republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729,
b) schvaluje Smlouvu č. 12129081 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí se Státním fondem
životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ
00020729.
Jaroslav Huňat v.r.
………………………….
Jaroslav Huňat
starosta

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

