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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

41.
USNESENÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 29.05.2014

409/2014 – 41. ZO
schvaluje tento program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29.05.2014:
1. Program zasedání
2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení
3. Seznámení s činnosti OÚ a ZO Dubenec
4. Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Dubenec pro školní rok 2014/2015
5. Projednání zřízení nového místa MŠ Dubenec v obci Doubravice
6. Žádost o prodej pozemku p.p.č. 3410 v k.ú. Dubenec
7. Žádost o prodej pozemku p.p.č. 3439 v k.ú. Dubenec
8. Žádost o prodej pozemku p.p.č. 3717 v k.ú. Dubenec
9. Pololetní odměny SPOZ
10. Odměny členům sportovního výboru
11. Žádost o schválení plánu společných zařízení KoPÚ Libotov v navazující části k.ú.
Dubenec
12. Výběrové řízení Územní plán Dubenec
13. Poptávkové řízení Multigenerační zóna v zahradě OÚ Dubenec
14. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královehradeckého kraje
15. Nabývání nemovitého majetku v k.ú. Dubenec
16. Diskuse
17. Závěr
410/2014 – 41. 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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411/2014 – 41. ZO
schvaluje výjimku z počtu dětí v MŠ Dubenec na školní rok 2014/2015 na celkový
počet 27 dětí.
412/2014 – 41. ZO
a) souhlasí se zřízením odloučeného pracoviště Základní školy Dukelských bojovníků a
mateřské školy, Dubenec v obci Doubravice za podmínky, že nebude provozem tohoto
odloučeného pracoviště zatížen rozpočet obce Dubenec,
b) pověřuje starostu obce a ředitele základní školy dalším jednáním s obcí Doubravice o
možnosti zřízení výše uvedeného odloučeného pracoviště.
413/2014 – 41. ZO
a) schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 3410 v k.ú. Dubenec,
b) pověřuje starostu obce zveřejněním záměru prodeje výše uvedeného pozemku.
414/2014 – 41. ZO
a) schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 3439 v k.ú. Dubenec,
b) pověřuje starostu obce zveřejněním záměru prodeje výše uvedeného pozemku.
415/2014 – 41. ZO
a) schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 3717 v k.ú. Dubenec,
b) pověřuje starostu obce zveřejněním záměru prodeje výše uvedeného pozemku.
416/2014 – 41. ZO
schvaluje vyplacení odměny členkám SPOZ za první pololetí roku 2014, a to Kateřině
Dohnalové, Janě Matějčkové, Lence Šimkové, Marii Burešové a Ludmile Vobickové, každé ve
výši 1.600 Kč hrubého.
417/2014 – 41. ZO
schvaluje finanční odměnu ve výši 1.200 Kč hrubého Radomíru Jonešovi ml. a
Dominiku Mikešovi, za práci, udržování, montáž a demontáž kluziště na víceúčelovém
sportovišti v zimním období 2013/2014.
418/2014 – 41. ZO
schvaluje plán společných zařízení KoPÚ Libotov v navazující části k.ú. Dubenec.
419/2014 – 41. ZO
a) schvaluje zpracovatele Územního plánu Dubenec – společnost Regio, projektový
ateliér, s.r.o., IČ: 26002337, se sídlem Hořická 50, 500 02 Hradec Králové,
b) schvaluje sepsání smlouvy o dílo na akci Zpracování Územního plánu Dubenec v
hodnotě 229.900 Kč vč. DPH se společností Regio, projektový ateliér, s.r.o., IČ
26002337, se sídlem Hořická 50, 500 02 Hradec Králové,
c) schvaluje smlouvu o dílo se společností Regio, projektový ateliér, s.r.o., IČ 26002337,
se sídlem Hořická 50, 500 02 Hradec Králové.
420/2014 – 41. ZO
a) schvaluje dodavatelem herních prvků a venkovních fitness strojů společnost Bonita
Group Service, s.r.o., sídlem Koráb 131, Tišnov, IČ 27738795,
b) schvaluje sepsání smlouvy o dílo na dodávku a montáž herních prvků a venkovních
fitness strojů v ceně 421.027 Kč bez DPH se společností Bonita Group Service, s.r.o.,
sídlem Koráb 131, Tišnov, IČ 27738795,
c) schvaluje smlouvu o dílo se společností Bonita Group Service, s.r.o., sídlem Koráb
131, Tišnov, IČ 27738795.
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421/2014 – 41. ZO
a) schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Královehradeckého kraje z Krajského programu
obnovy venkova pro rok 2014 dotační titul 4 „Snižování zadluženosti obcí a DSO“,
b) schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královehradeckého kraje č.
14POV04-0061/DK/INV uzavřenou s Královehradeckým krajem, se sídlem Pivovarské
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, ve výši 67.700 Kč,
c) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královehradeckého kraje č. 14POV04-0061/DK/INV s Královehradeckým krajem, se
sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546.
420/2014 – 41. ZO
a) schvaluje nabytí nemovitých věcí, a to stavby bez čp. na st.p.č. 289, pozemků st.p.č.
289, p.p.č. 1318/2, 1320/2, 1321/1 a 2240/2, vše v obci a k.ú. Dubenec, formou dražby
nemovitých věcí pořádané Exekutorským úřadem Šumperk, se sídlem K. H. Máchy
1294/2, 787 01 Šumperk, IČ 47844582, č.j. 065 EX 00461/08-163, s maximální výší
podání do 350.000 Kč,
b) pověřuje starostu obce účastí v dražbě nemovitých věcí pořádané Exekutorským
úřadem Šumperk, se sídlem K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk, IČ 47844582, č.j.
065 EX 00461/08-163.

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

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

