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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

44.
USNESENÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 09.10.2014

436/2014 – 44. ZO
schvaluje tento program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 09.10.2014:
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. 3716 v k.ú. Dubenec
5. Projednání pronájmu pozemků obce pro zemědělské účely
6. Výběrové řízení na dodavatele otopné soustavy pro budovy OÚ
7. Prodloužení kontokorentu k běžnému účtu obce
8. Pěstitelské centrum Dubenec, projednání smlouvy s MAS Hradecký venkov, o.p.s.
9. Žádost Diakonie ČCE Dvůr Králové nad Labem
10. Žádost ČSOP Jaroměř (Český svaz ochránců přírody)
11. Žádost občanského sdružení Baťůžek
12. Žádost manželů Lesákových o směnu pozemku p.p.č. 446/1 v kú. Dubenec
13. Diskuse
14. Závěr
437/2014 – 44. ZO
a) schvaluje zapisovatelem zápisu
b) schvaluje ověřovatelem zápisu
c) schvaluje přípravou návrhu usnesení

Ivanu Fátorovou, DiS.
Ing. Jaroslava Čížka a Miloše Brentnera
Kateřinu Burešovou

438/2014 – 44. ZO
a) schvaluje prodej pozemkové parcely č. 3716 o výměře 384 m2 v k.ú. Dubenec Ing.
Leoši Trnkovi, bytem 5. května 2204, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, za celkovou
kupní cenu 8.212 Kč,
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b) schvaluje kupní smlouvu v souladu s bodem a) tohoto usnesení a pověřuje starostu
obce jejím podpisem.
439/2014 – 44. ZO
a) trvá na záměru pronájmu zemědělských 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, všechny v k.ú. Dubenec,
b) schvaluje výběr nájemce (nájemců) pozemků prostřednictvím výběrového řízení
formou obálkové metody, kritériem výběru bude nabídnutá cena za 1 ha/rok, dalším
kritériem bude ucelená nabídka za všechny pozemky,
c) ukládá starostovi obce zveřejnit záměr pronájmu výše uvedených pozemků
prostřednictvím výběrového řízení formou obálkové metody.
440/2014 – 44. ZO
a) bere na vědomí rozhodnutí výběrové komise schválit dodavatelem investiční akce
„Instalace TČ do objektu OU Dubenec“ společnost VK Investing, s.r.o., IČ: 49287851,
sídlem Moravská 205, 55101 Jaroměř, za celkovou cenu 1.286.713,76 Kč bez DPH,
b) schvaluje sepsání smlouvy o dílo na akci „Instalace TČ do objektu OU Dubenec“
společnost VK Investing, s.r.o., IČ: 49287851, sídlem Moravská 205, 55101 Jaroměř,
za celkovou cenu 1.286.713,76 Kč bez DPH,
c) schvaluje smlouvu o dílo se společností VK Investing, s.r.o., IČ: 49287851, sídlem
Moravská 205, 55101 Jaroměř, a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
441/2014 – 44. ZO
a) schvaluje prodloužení platnosti kontokorentního úvěru k běžnému účtu č.
2910286369/0800 ve výši 1.000.000 Kč do 30.10.2015,
b) pověřuje starostu obce podpisem úvěrové smlouvy na prodloužení platnosti
kontokorentního úvěru k běžnému účtu 2910286369/0800 se společností Česká
spořitelna, a.s.
442/2014 – 44. ZO
a) schvaluje vybudování „Pěstitelského centra“ v budově čp. 2 na st.p.č. 9 v k.ú. Dubenec
(budova pošty) za celkové náklady 614.000 Kč,
b) schvaluje uzavření smlouvy o partnerství se společností MAS Hradecký venkov, o.p.s.,
IČ 27517730, sídlem Husovo náměstí 83, 503 15 Nechanice,
c) schvaluje smlouvu o partnerství se společností MAS Hradecký venkov, o.p.s., IČ
27517730, sídlem Husovo náměstí 83, 503 15 Nechanice, a pověřuje starostu obce
jejím podpisem,
d) schvaluje financování akce „Pěstitelské centrum“ formou účelového úvěru ve výši
614.000 Kč,
e) schvaluje uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782 na
čerpání úvěru ve výši 614.000 Kč a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy
včetně souvisejících dokumentů.
443/2014 – 44. ZO
a) souhlasí s finančním darem ve výši 6.000 Kč společnosti Diakonie ČCE, středisko Dvůr
králové nad Labem, IČ 43462162, se sídlem Benešovo nábřeží 1067, 544 01 Dvůr
Králové nad Labem, zastoupené p. Zdeňkem Hojným, ředitelem střediska,
b) pověřuje starostu obce uzavřením darovací smlouvy na 6.000 Kč s organizací Diakonie
ČCE, středisko Dvůr králové nad Labem, IČ 43462162, se sídlem Benešovo nábřeží
1067, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, zastoupené p. Zdeňkem Hojným, ředitelem
střediska.
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444/2014 – 44. ZO
a) souhlasí s finančním darem ve výši 2.500 Kč Českému svazu ochránců přírody, IČ
67441076, sídlem Národní 83, 551 01 Jaroměř, zastoupené p. Davidem Čípem,
b) pověřuje starostu obce uzavřením darovací smlouvy na 2.500 Kč s Českým svazem
ochránců přírody, IČ 67441076, sídlem Národní 83, 551 01 Jaroměř, zastoupené p.
Davidem Čípem.
445/2014 – 44. ZO
a) souhlasí s finančním darem ve výši 5.000 Kč Občanskému sdružení Baťůžek, sídlem
Dubenec 13, 544 55 Dubenec, zastoupeného pí Lucií Černou,
b) pověřuje starostu obce uzavřením darovací smlouvy na 5.000 Kč s Občanským
sdružením Baťůžek, sídlem Dubenec 13, 544 55 Dubenec, zastoupeným pí Lucií
Černou.
446/2014 – 44. ZO
a) souhlasí s rozdělením pozemku p.p.č. 3775 v k.ú. Dubenec,
b) schvaluje záměr směny části pozemku p.p.č. 3775 v k.ú. Dubenec za část pozemku
p.p.č. 446/1 a část pozemku p.p.č. 3465 v k.ú. Dubenec,
c) pověřuje starostu obce zveřejněním záměru směny části výše uvedeného pozemku.

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

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

