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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

8.
USNESENÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 13.05.2015

59/2015-8.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje tento program zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 13.05.2015:
1. Schválení programu
2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení
3. Projednání smlouvy o věcném břemeni pro ppč.605/1 v k.ú. Dubenec (ČEZ Distribuce)
4. Projednání smlouvy o věcném břemeni pro ppč.3159 v k.ú. Dubenec (ČEZ Distribuce)
5. Projednání smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih (dokumentů) do výměnných
fondů v rámci regionálních knihovnických služeb
6. Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací akce „Chodníky v obci
Dubenec – I.etapa“
7. Projednání žádosti o příspěvek na činnost Mysliveckého sdružení Dubenec
8. Projednání darovací smlouvy z MAS Hradecký venkov ops. – dětské hřiště u MŠ v
Dubenci
9. Projednání nabídky na refinancování úvěrů ČS a.s.
10. Projednání žádosti o příspěvek na činnost včelařského kroužku při ZŠ Dubenec
11. Projednání odměn za montáž a údržbu kluziště
12. Diskuse
13. Závěr
60/2015-8.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje
a) schvaluje zapisovatelem zápisu
b) schvaluje ověřovateli zápisu
c) schvaluje přípravou návrhu usnesení

Petra Krejčího
ing. Jaroslav Čížka a Bohumila Tomáška
Petra Čtvrtečku
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61/2015-8.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti pro ppč.605/1 v k.ú.
Dubenec č. IP-12-2005379/VB/1 uzavřenou se společností ČEZ Distribuce, a.s.
IČ:24729035 se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ: 40502 s
cenou za zřízení věcného břemene ve výši 3630,- Kč vč. DPH,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti
č.IP-12-2005379/VB/1 uzavřenou se společností ČEZ Distribuce, a.s. IČ:24729035 se
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ: 40502 s cenou za zřízení
věcného břemene ve výši 3630,- Kč vč. DPH.
62/2015-8.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti pro ppč. 3159 v k.ú.
Dubenec č. EP-12-2001763 uzavřenou se společností ČEZ Distribuce, a.s.
IČ:24729035 se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ: 40502 s
cenou za zřízení věcného břemene ve výši 5000,- Kč vč. DPH,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti
č.EP-12-2001763 uzavřenou se společností ČEZ Distribuce, a.s. IČ:24729035 se
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ: 40502 s cenou za zřízení
věcného břemene ve výši 5000,- Kč vč. DPH.
63/2015-8.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na nákup knih (dokumentů) do výměnných
fondů v rámci regionálních knihovnických služeb uzavřenou se společností Knihovna
Městská knihovna s regionálními funkcemi, IČ:00371815 se sídlem Krakonošovo
náměstí 128, 54101 Trutnov ve výši 3500,- Kč,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih
(dokumentů) do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb
uzavřenou se společností Knihovna Městská knihovna s regionálními funkcemi,
IČ:00371815 se sídlem Krakonošovo náměstí 128, 54101 Trutnov ve výši 3500,- Kč.
64/2015-8.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s výsledkem výběrového řízení na dodavatele stavebních prací v rámci
projektu „Chodníky v obci Dubenec – I.etapa“ firmou Chládek a Tintěra Pardubice a.s.,
IČ:25253361, se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02 s
vítěznou cenou 2639000,- Kč bez DPH,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo akce „Chodníky v obci Dubenec-I.
etapa“ s firmou Chládek a Tintěra Pardubice a.s., IČ:25253361, se sídlem Pardubice,
Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02 za celkovou cenu 2639000,- Kč bez
DPH.
65/2015-8.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s finančním darem Mysliveckému sdružení Dubenec zastoupené panem Ing.
Václavem Vinšálkem, reg.č. MV VSC/1-17520/93-R, se sídlem Dubenec 210, 54455
Dubenec ve výši 5000,- Kč,
b) pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy s Mysliveckým sdružením
Dubenec, zastoupeným panem Ing. Václavem Vinšálkem, reg.č. MV VSC/1-17520/93R, se sídlem Dubenec 210, 54455 Dubenec ve výši 5000,- Kč.
66/2015-8.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
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a) souhlasí s příjmem daru dětského hřiště na ppč. 1421/2 v k.ú. Dubenec od společnosti
Hradecký venkov, o. p. s. zastoupené Ing. Janou Rejlovou, ředitelkou společnosti, se
sídlem Husovo náměstí 83, 503 15 Nechanice, IČ: 275 17 730
b) pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy se společností Hradecký venkov,
o. p. s. zastoupené Ing. Janou Rejlovou, ředitelkou společnosti, se sídlem Husovo
náměstí 83, 503 15 Nechanice, IČ: 275 17 730
67/2015-8.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje přijetí investičního úvěru od České spořitelny, a.s. dle předložené nabídky až
do výše 2500000,-- (slovy: Dva miliony pětset tisíc korun českých) na částečné
financování investičních výdajů hrazených obcí Dubenec IČ:00277801 v roce 2015,
případně roku 2014 se splatností do 31.10.2022. Peněžité závazky vzniklé na základě
této smlouvy o úvěru nebudou zajištěny žádnými zajišťovacími prostředky, tj. pouze
budoucími rozpočtovými příjmy obce Dubenec,
b) pověřuje starostu obce pana Jaroslava Huňata nar. 23.02.1975 sjednáním podmínek
úvěru a podpisem úvěrové dokumentace.
68/2015-8.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s finančním darem včelařskému kroužku při Základní škole Dukelských
bojovníků a mateřské škole Dubenec, zastoupeným panem Ing. Ladislavem
Provazníkem, IČ: 75017881, se sídlem Dubenec 156, 54455 Dubenec ve výši 5000,Kč,
b) Pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy pro včelařský kroužek při Základní
škole Dukelských bojovníků a mateřské škole Dubenec, zastoupeným panem Ing.
Ladislavem Provazníkem, IČ: 75017881, se sídlem Dubenec 156, 54455 Dubenec ve
výši 5000,- Kč.
69/2015-8.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
souhlasí s vyplacením odměny 1200,- Kč čistého Dominiku Mikešovi, nar. 5.11.1994 bytem
Dubenec 52 a 1200,- Kč čistého Radomíru Jonešovi ml. nar. 10.10.1997 bytem Dubenec 124.

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

Petr Krejčí, v.r.
………………………….
Petr Krejčí
místostarosta

