1

ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

18.
USNESENÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 11.05.2016

148/2016-18.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje tento program zasedání zastupitelstva obce konaného
dne 11.05.2016:
1) Schválení programu zasedání.
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
3) Shrnutí činnosti Obce Dubenec (ZO Dubenec)
4) Projednání smlouvy o dopravní obslužnosti s KU KHK pro rok 2016
5) Projednání žádosti o dorovnání rozpočtu ZŠ a MŠ
6) Projednání smlouvy o dílo na zhotovení nového lesního hospodářského plánu
7) Projednání poptávkového řízení na travní traktor pro ZŠ a MŠ
8) Projednání žádosti o prodej parcely ppč. 1302/3 v k.ú. Dubenec
9) Projednání bezúplatného převodu parcely ppč. 2070 v k.ú. Dubenec do majetku obce
10) Projednání rozpočtové změny č.2/2016
11) Projednání žádosti o prodej parcely st.367 v k.ú. Dubenec
12) Diskuse, závěr
149/2016-18.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje
a) schvaluje zapisovatelem zápisu
b) schvaluje ověřovateli zápisu
c) schvaluje přípravou návrhu usnesení
150/2016-18.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje:

Petra Krejčího
ing. Jaroslav Čížka a Renatu Derdovou
Petra Čtvrtečku
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a) poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dubenec ve výši 18.587,- Kč (slovy:
osmnácttisícpětsetosmdesátsedm korun českých) na zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou dopravou Královehradeckému kraji, IČ: 70889546, se sídlem:
Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové, zastoupeným Bc. Lubomírem
Francem, hejtmanem,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Dubenec na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou s
Královehradeckým krajem, IČ: 70889546, se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 50003
Hradec Králové, zastoupeným Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem.
151/2016-18.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec souhlasí:
a) s platbou do rozpočtu zřizované organizace Základní škola Dukelských bojovníků a
mateřská škola, Dubenec, IČ: 75017881, se sídlem Dubenec 156, 54455 Dubenec, za
první čtvrtletí roku 2016 ve výši 124.000,- Kč (slovy stodvacetčtyři korun českých),
b) s navýšením rozpočtu organizace na 2.430.000,- Kč (slovy dvamilionyčtyřistatřicettisíc
korun českých),
c) s navýšením měsíčních příspěvků na 202.500,- Kč (slovy dvěstědvatisícpětset korun
českých) s počátkem 1.4.2016.
152/2016-18.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování lesního hospodářského plánu s
firmou ING-FOREST s.r.o., IČ: 24170852, se sídlem Kotkova 988, 544 01 Dvůr
Králové nad Labem, zastoupenou Ing. Vladimírem Flídrem, jednatelem,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s firmou ING-FOREST s.r.o., IČ:
24170852, se sídlem Kotkova 988, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, zastoupenou Ing.
Vladimírem Flídrem, jednatelem.
153/2016-18.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) schvaluje nákup travního traktoru typ Karsit K15/92H za 69500,- Kč (slovy
šedesátdevěttisícpětset korun českých), od firmy Magrix s.r.o., IČ: 64507599,
provozovna Dubenec, se sídlem Dubenec 200, 54455,
b) pověřuje starostu obce objednáním traktoru Karsit K15/92H u firmy firmy Magrix s.r.o.,
IČ: 64507599, provozovna Dubenec, se sídlem Dubenec 200, 54455.
154/2016-18.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) schvaluje záměr prodeje parcel ppč.1302/3 v k.ú. Dubenec o výměře 278 m2 s druhem
využití pozemku zahrada,
b) pověřuje starostu obce zveřejněním záměru o prodeji parcely ppč.1302/3 v k.ú.
Dubenec o výměře 278 m2 s druhem využití pozemku zahrada.
155/2016-18.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) souhlasí s bezplatným převodem parcely ppč.2070 v k.ú. Dubenec z majetku Úřadu
pro zastupování státu, IČ: 69797111, se sídlem, Rašínovo nábřeží 390/42, 12800
Praha - Nové Město, odloučené pracoviště Trutnov, Horská 5, 54118 Trutnov,
zastoupeným ing. Pavlem Cermánkem, ředitelem odloučeného pracoviště,
b) pověřuje starostu jednáním a podpisem smlouvy o bezplatném převodu s Úřadem pro
zastupování státu, IČ: 69797111, se sídlem, Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha Nové Město, odloučené pracoviště Trutnov, Horská 5, 54118 Trutnov, zastoupeným
ing. Pavlem Cermánkem, ředitelem odloučeného pracoviště.
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156/2016-18.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č.2/2016.
157/2016-18.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) schvaluje záměr prodeje parcely st.367 v k.ú. Dubenec, o výměře 167 m2, s druhem
využití pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
b) pověřuje starostu obce zveřejněním záměru o prodeji st.367 v k.ú. Dubenec, o výměře
167 m2, s druhem využití pozemku zastavěná plocha a nádvoří.

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

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

