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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

40.
USNESENÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 10.04.2014

398/2014 – 40. ZO
schvaluje tento program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10.04.2014:
1. Program zasedání
2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení
3. Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci (nebo ZO Dubenec)
4. Žádost SDH o nákup dresů pro soutěžní družstvo
5. Žádost o příspěvek na hokejový turnaj
6. Žádost o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o.
7. Žádost o zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce, a.s.
8. Prodej pozemků p.p.č. 542, 543 a 3708 v k.ú. Dubenec
9. Prodej pozemků p.p.č. 455/4 a 3466 v k.ú. Dubenec
10. Schválení účetní uzávěrky za rok 2013
11. Žádost o prodej pozemku p.p.č. 3742
12. Písařská oprava v usnesení č. 386/2014 – 39. ZO
13. Rozpočet
14. Diskuse
15. Závěr
399/2014 – 40. ZO
a) schvaluje zapisovatelem zápisu
b) schvaluje ověřovateli zápisu
c) schvaluje přípravou návrhu usnesení

Ivanu Fátorovou, DiS.
Ing. Jaroslava Čížka a Petra Krejčího
Kateřinu Burešovou
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400/2014 – 40. ZO
schvaluje finanční dar ve výši 3.872 Kč pro SDH Dubenec IČ: 67515721, zastoupený
Lubošem Lesákem, starostou SDH, na pořízení dresů pro sportovní tým SDH ve výši 3.872
Kč. Účelnost využití daru bude zkontrolována členy finančního výboru.
401/2014 – 40. ZO
schvaluje finanční dar ve výši 5.000 Kč pro hokejový tým obce Dubenec, zastoupený
Rostislavem Rejlem, na startovné v turnaji hokejových družstev. Účelnost využití daru bude
zkontrolována členy finančního výboru.
402/2014 – 40. ZO
a) schvaluje zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 2023/1 v k.ú.
Dubenec za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez příslušné sazby
DPH,
b) schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. DK-NET/OSNM/78-1/2014-2 se
společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ:
27295567, která je na základě plné moci zastoupena společností EKOPLAN, s.r.o., se
sídlem Pěčín 147, 517 57 Pěčín, IČ: 64576574.
403/2014 – 40. ZO
a) schvaluje zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 3299, 2023/1
a 2023/2, všechny v k.ú. Dubenec za jednorázovou finanční náhradu ve výši 10.000 Kč
bez příslušné sazby DPH,
b) schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-2003206/3 se společností ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ: 24729035,
která je na základě plné moci zastoupena společností ELEKTRO-COMP, spol. s r.o.,
se sídlem Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, IČ: 15032060.
404/2014 – 40. ZO
a) schvaluje prodej pozemkových parcel č. 542 o výměře 216 m2, 543 o výměře 403 m2 a
3708 o výměře 62 m2, všechny v k.ú. Dubenec, manželům Romanu a Petře Šolcovým,
bytem Dubenec 215, 544 55 Dubenec, za celkovou kupní cenu 24.479 Kč,
b) kupní smlouvu v souladu s bodem a) tohoto usnesení a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
405/2014 – 40. ZO
a) schvaluje prodej pozemkových parcel č. 455/4 o výměře 1.230 m2 a 3466 o výměře 96
m2, obě v k.ú. Dubenec, Janu Šimkovi, bytem Dubenec 211, 544 55 Dubenec, za
celkovou kupní cenu 83.155 Kč,
b) kupní smlouvu v souladu s bodem a) tohoto usnesení a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
406/2014 – 40. ZO
schvaluje účetní závěrku za rok 2013.
407/2014 – 40. ZO
a) odkládá projednání žádosti o prodej pozemku p.p.č. 3742 v k.ú. Dubenec do příštího
jednání ZO,
b) ukládá starostovi obce jednat s žadatelem o prodej pozemku, panem Petrem Meislem,
o možnostech prodeje.
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408/2014 – 40. ZO
souhlasí s nahrazením slova „zadávací dokumentaci“ za slovo „zadání“ v usnesení
zastupitelstva obce č. 386/2014 – 39. ZO ze dne 13.03.2014. Nově tedy toto usnesení zní:
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje zadání Územního plánu Dubenec,
b) pověřuje starostu obce vypsáním výběrového řízení na dodavatele Územního plánu
Dubenec.
Jaroslav Huňat, v.r.
………………………….
Jaroslav Huňat
starosta

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

