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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

43.
USNESENÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 21.08.2014

427/2014 – 43. ZO
schvaluje tento program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21.08.2014:
1. Program zasedání
2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení
3. Seznámení s činnosti OÚ a ZO Dubenec
4. Prodej pozemku p.p.č. 1317 v k.ú. Dubenec
5. Prodej pozemku p.p.č. 3439 v k.ú. Dubenec
6. Pronájem pozemků
7. Žádost o prodej p.p.č. 3716 v k.ú. Dubenec
8. Žádost o prodej p.p.č. 2215 a 531/4 v k.ú. Dubenec
9. Převod pozemků pod silnicemi III. třídy do majetku Královehradeckého kraje
10. Výběr zhotovitele investiční akce „Snížení energetické náročnosti požární zbrojnice v
obci Dubenec“
11. Diskuse
12. Závěr
428/2014 – 43. ZO
a) schvaluje zapisovatelem zápisu
b) schvaluje ověřovatelem zápisu
c) schvaluje přípravou návrhu usnesení

Ivanu Fátorovou, DiS.
Ing. Jaroslava Čížka
Kateřinu Burešovou

429/2014 – 43. ZO
a) schvaluje prodej pozemkové parcely č. 3717 o výměře 419 m2 v k.ú. Dubenec, do
vlastnictví SJM manželům Ing. Eduardu Novákovi, CSc. a Mgr. Dagmar Novákové,
oba bytem Churáňovská 2693/7, 150 00 Praha 5 – Smíchov, za celkovou kupní cenu
12.952 Kč,
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b) kupní smlouvu v souladu s bodem a) tohoto usnesení a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
430/2014 – 43. ZO
a) schvaluje prodej pozemkové parcely č. 3439 o výměře 614 m2 v k.ú. Dubenec, pí
Lence Rodrigues, bytem Dubenec 3, 544 55 Dubenec, za celkovou kupní cenu 20.952
Kč,
b) kupní smlouvu v souladu s bodem a) tohoto usnesení a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
431/2014 – 43. ZO
a) schvaluje záměr pronájmu těchto pozemků: orná půda – p.p.č. 2915, 2963, 2966,
3240, 3292, 3576, 3619, 3694 a 3771, trvalý travnatý povrch – p.p.č. 2843, 2862,
2863, 2872, 2873, 2946, 2996, 3064, 3378, 3516, 3523, 3535, 3550, 3598 a 3755,
vodní plocha – p.p.č. 2865 a 3699,
b) pověřuje starostu obce zveřejněním záměru pronájmu výše uvedených pozemků.
432/2014 – 43. ZO
a) schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 3716 v k.ú. Dubenec,
b) pověřuje starostu obce zveřejněním záměru prodeje výše uvedeného pozemku.
433/2014 – 43. ZO
a) neschvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 531/4 v k.ú. Dubenec,
b) odkládá své rozhodnutí o schválení záměru prodeje p.p.č. 2215 do doby změny využití
pozemku z „silnice“ na jiné využití pozemku.
434/2014 – 43. ZO
a) schvaluje darování pozemků pod stavbami komunikací III. třídy, a to p.p.č. 3511,
2002/2, 3299, 3396, 2229/1, 2332, 2950, 3361, 3706, 3769 a 3695, všechny v k.ú.
Dubenec, Královéhradeckému kraji, sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové, IČ: 70889546,
b) pověřuje starostu obce jednáním o návrhu darovací smlouvy s Královéhradeckým
krajem.
435/2014 – 43. ZO
a) bere na vědomí zápis výběrové komise ze dne 13.08.2014 o vyhodnocení nabídek na
dodavatele investiční akce „Snížení energetické náročnosti požární zbrojnice v obci
Dubenec“,
b) rozhoduje na základě doporučení výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky na
výše uvedenou investiční akci v bodě a) tohoto usnesení tak, že nejvhodnější
nabídkou je nabídka společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s., IČ: 2525336,
sídlem K Vápence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené předměstí, za celkovou cenu
2.395.862,24 Kč vč. DPH,
c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou investiční akci v bodě a) tohoto
usnesení se společností Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s., IČ: 2525336, sídlem K
Vápence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené předměstí.

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

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

