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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

9.
USNESENÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 17.06.2015

70/2015-9.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje tento program zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 17.06.2015:
1. Schválení programu
2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení
3. Návrh územní studie rozvojové zóny ppč.3253, 3463, 3462, 3460 a 3459 v k.ú.
Dubenec
4. Výběr zhotovitele opravy sjezdu na ppč.513/4 v k.ú. Dubenec
5. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2014
6. Schválení účetní uzávěrky a výsledku hospodaření za rok 2014
7. Rozpočtová změna 4/2015
8. Žádost o příspěvek Občanského sdružení WIST Dubenec
9. Odměny členů SPOZ
10. Smlouva o věcném břemeni služebnosti inženýrské sítě na ppč.1997/9 v k.ú. Dubenec
pro čp.91
11. Směna části parcel ppč. 446/1 za část ppč. 3775 v k.ú. Dubenec
12. Prodej parcely ppč.3410 v k.ú. Dubenec
13. Prodej parcely ppč.1704/4 v k.ú. Dubenec
14. Prodej parcely ppč.3008 v k.ú. Dubenec
15. Odkup parcely ppč.2376 v k.ú. Dubenec
16. Odkup ¾ podílu parcely ppč.1047/2 v k.ú. Dubenec
17. Odkup parcel ppč.3253 a 3463 v k.ú. Dubenec
18. Diskuse
19. Závěr
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71/2015-9.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

72/2015-9.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje zpracování zadání územní studie pro ppč.3253, 3463, 3462, 3460 a 3459 v
k.ú. Dubenec odborem výstavby a územního plánování při Městském úřadě v Dvoře
Králové nad Labem,
b) pověřuje starostu jednáním s odborem výstavby a územního plánování při Městském
úřadě ve Dvoře Králové nad Labem ve věci zpracování územní studie pro ppč. 3253,
3463, 3462, 3460 a 3459 v k.ú. Dubenec.
73/2015-9.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje vítěze poptávkového řízení na akci „Oprava sjezdu na ppč.513/4 v k.ú.
Dubenec“ firmu Borta s.r.o., IČ: 48151050 se sídlem Černožice, Sehnoutkova 59, PSČ
50304 s výslednou cenou 74528,20 Kč vč. DPH,
b) pověřuje starostu obce objednáním dodávky akce „Oprava sjezdu na ppč.513/4 v k.ú.
Dubenec“ u firmy Borta s.r.o., IČ: 48151050 se sídlem Černožice, Sehnoutkova 59,
PSČ 50304 zastoupenou Ing. Jiřím Burianem s výslednou cenou 74528,20 Kč vč.
DPH.
74/2015-9.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje závěrečný účet obce Dubenec za rok 2014.
75/2015-9.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje účetní závěrku za rok 2014 s opravami do dalšího období,
b) souhlasí s protokolem č.1/17-06-2015 o schválení účetní závěrky za rok 2014,
c) převádí výsledek hospodaření obce Dubenec ve výši 959 789,- Kč do účetního roku
2015 na účet 432.
76/2015-9.ZO
zastupitelstvo obce Dubenec souhlasí s rozpočtovou změnou č.4/2015.
77/2015-9.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec souhlasí s vyplacením odměn za 1. pololetí roku 2015 členkám
SPOZ, Janě Matějčkové, Kateřině Dohnalové a Lence Šimkové každé po 2500,- Kč čistého.
Marii Burešové a Ludmile Vobickové každé po 2000,- Kč čistého.
78/2015-9.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s věcným břemenem služebnosti inženýrské sítě na parcele ppč.1997/9 v k.ú.
Dubenec pro vlastníka nemovitosti čp.91 v Dubenci,
b) Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o věcném břemeni služebnosti inženýrské
sítě na parcele ppč.1997/9 v k.ú. Dubenec s vlastníkem nemovitosti čp.91 v Dubenci.
79/2015-9.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí se směnou části parcely ppč. 3775 v k.ú. Dubenec ve vlastnictví obce za
stejně velkou část parcely ppč.446/1 v k.ú. Dubenec ve vlastnictví SJM Luboše a
Romanu Lesákovi, bytem Dubenec 135, 54455 Dubenec,
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b) Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o směně části parcely ppč. 3775 v k.ú.
Dubenec ve vlastnictví obce za stejně velkou část parcely ppč.446/1 v k.ú. Dubenec ve
vlastnictví SJM Luboše a Romanu Lesákovi, bytem Dubenec 135, 54455 Dubenec.
80/2015-9.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s prodejem odděleného dílu parcely ppč.3410/1 v k.ú. Dubenec, druh
pozemku trvalý travní porost o výměře 2188m2 za 33348,- Kč panu Michalovi
Štarmanovi, nar.08.08.1965, bytem Dubenec 212, 54455 Dubenec,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy na prodej parcely ppč.3410/1 v k.ú.
Dubenec, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 2188m2 za 33348,- Kč s panem
Michalem Štarmanem, nar.08.08.1965, bytem Dubenec 212, 54455 Dubenec.
81/2015-9.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s prodejem parcely ppč.1704/4 v k.ú. Dubenec, druh ostatní plocha o výměře
216 m2 za 13875,- Kč paní Janě Horákové, nar.17.04.1961, bytem Libušina 2769,
54401 Dvůr Králové nad Labem,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy na prodej parcely ppč. 1704/4 v k.ú.
Dubenec, druh pozemku ostatní plocha o výměře 216 m2 za 13875,- Kč s paní Janou
Horákovou, nar.17.04.1961, bytem Libušina 2769, 54401 Dvůr Králové nad Labem.
82/2015-9.ZO
zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s prodejem parcely ppč.3008 v k.ú. Dubenec, druh trvalý travní porost o
výměře 311 m2 za 13592,- Kč paní Markétě Snopkové, nar. 12.08.1975, bytem
Dubenec 113, 54455 Dubenec,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy na prodej parcely ppč.3008 v k.ú. Dubenec,
druh pozemku trvalý travní porost o výměře 311 m2 za 13592,- Kč s paní Markétou
Snopkovou, nar. 12.08.1975, bytem Dubenec 113, 54455 Dubenec.
83/2015-9.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí se zakoupením parcely ppč.2376 v k.ú. Dubenec, druh pozemku ostatní
komunikace o výměře 376 m2 za 4569,- Kč ze SJM Dubský Josef a Dubská Věra,
LV108, trvale bytem Dubenec 98, 54455 Dubenec,
b) pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy na parcelu ppč.2376 v k.ú. Dubenec,
druh pozemku ostatní komunikace o výměře 376 m2 za 4569,- Kč s SJM Dubský Josef
a Dubská Věra, LV108, trvale bytem Dubenec 98, 54455 Dubenec.
84/2015-9.ZO
zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí se zakoupením ¾ podílu parcely ppč.1047/2 v k.ú. Dubenec, druh pozemku
zahrada o výměře 263 m2 za 2900,- Kč od pana Jiřího Rezka, nar.10.1.1950, bytem
Nouzov 17, 54401 Litič,
b) pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy na ¾ podílu parcely ppč.1047/2 v k.ú.
Dubenec, druh pozemku zahrada o výměře 263 m2 za 2900,- Kč s Jiřím Rezkem, nar.
10.01.1950, bytem Nouzov 17, 54401 Litič.
85/2015-9.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí se zakoupením parcel ppč.3253, druh orná půda a výměře 1855 m2 a ppč.
3463, druh orná půda o výměře 14963 m2 za celkovou kupní 639084,- Kč rozloženou
rovnoměrně do čtvrtletních splátek splacených do konce roku 2017, od SJM Rezek Jiří
a Rezková Antonie, LV 36, oba trvale bytem Nouzov 17, 54401 Litič,
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b) pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy na odkup parcel ppč.3253, druh orná
půda a výměře 1855 m2 a ppč. 3463, druh orná půda o výměře 14963 m2 za celkovou
kupní 639084,- Kč rozloženou rovnoměrně do čtvrtletních splátek splacených do konce
roku 2017, s SJM Rezek Jiří a Rezková Antonie, LV 36, oba trvale bytem Nouzov 17,
54401 Litič.

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

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

