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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

14.
USNESENÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 26.02.2020
136/2020-14.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 26.02.2020:
1) Schválení programu zasedání.
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
3) Shrnutí práce ZO, obce Dubenec.
4) Výběr zhotovitele VZMR "PD Chodníky v obci Dubenec, III etapa"
5) Výběr zhotovitele VZMR „PDPS Modernizace 1.N.P. a bezbariérové WC v čp.208,
Dubenec“
6) Žádost o prodej pozemků ppč. 1280/2, 1289/2 a 1280/1 v k.ú. Dubenec
7) Žádost o rozdělení, směnu a prodej částí pozemků ppč.1431/3, 1297/4, 1308/12,
3559 a 1426/3 vše v k.ú. Dubenec
8) Žádost o výprosu pro část pozemku ppč. 1695 v k.ú. Dubenec
9) Prodej oddělené části pozemku ppč.1277/2 v k.ú. Dubenec
10) Prodej oddělené části pozemku ppč. 605/4 v k.ú. Dubenec
11) Směna části parcely ppč. 3458 za část ppč. 3240 v k.ú. Dubenec
12) Žádost o dotaci z podprogramu 298D2230 Podpora výstavby, obnovy a provozování
komunální infrastruktury
13) Věcné břemeno ČEZ Distribuce, přípojky u čp.56 Dubenec
14) Žádost o příspěvek Duškovy Chotěborky, z.s.
15) Rozpočtová změna č.1/2020
16) Diskuse
17) Závěr
137/2020-14.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje
a) schvaluje zapisovatelem zápisu

Petra Krejčího
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b) schvaluje ověřovateli zápisu
c) schvaluje přípravou návrhu usnesení

Radomíra Joneše a Bohumila Tomáška
Petra Čtvrtečku

138/2020-14.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "PD
Chodníky v obci Dubenec, III etapa", firmu Prodin a.s., IČ: 25292161, se sídlem
Jiráskova 169, 530 02, Pardubice za celkovou cenu 242.900,- Kč bez DPH,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu
"PD Chodníky v obci Dubenec, III etapa", s firmou Prodin a.s., IČ: 25292161, se
sídlem Jiráskova 169, 530 02, Pardubice, zastoupenou Ing. Leošem Jelínkem,
předsedou představenstva.
139/2020-14.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „PDPS
Modernizace 1.N.P. a bezbariérové WC v čp.208, Dubenec“, firmu Ingplan s.r.o., IČ:
63217031, se sídlem Velká Jesenice 1, PSČ 552 24, Velká Jesenice za celkovou
cenu 49000,- Kč bez DPH,
b) „PDPS Modernizace 1.N.P. a bezbariérové WC v čp.208, Dubenec“, firmu Ingplan
s.r.o., IČ: 63217031, se sídlem Velká Jesenice 1, PSČ 552 24, Velká Jesenice
zastoupenou Ing. Zdeňkem Stolínem, jednatelem.
140/2020-14.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec,
a) souhlasí s prodejem parcel ppč. 1280/2 a 1289/2 v k.ú. Dubenec,
b) pověřuje starostu obce zveřejněním záměru prodeje parcel 1280/2 a 1289/2 v k.ú.
Dubenec,
c) souhlasí s výprosou parcely ppč. 1280/1 v k.ú. Dubenec
d) pověřuje starostu obce zveřejněním záměru výprosy parcely ppč. 1280/1 v k.ú.
Dubenec.
141/2020-14.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec,
a) souhlasí se směnou, rozdělením a prodejem nadbytečné výměry parcel ppč.1431/3,
1297/4, 1308/12, 3559 a 1426/3 vše v k.ú. Dubenec,
b) pověřuje starostu obce zveřejněním záměru směny, rozdělením a prodejem
nadbytečné výměry parcel ppč.1431/3, 1297/4, 1308/12, 3559 a 1426/3 vše v k.ú.
Dubenec.
142/2020-14.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje záměr výprosy části parcely ppč. 1695 v k.ú. Dubenec,
b) pověřuje starostu obce zveřejněním záměru výprosy části parcely ppč.1695 v k.ú.
Dubenec.
143/2020-14.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje rozdělení parcely ppč.1227 v k.ú. Dubenec geometrickým plánem č.725384/2019 a prodej oddělené parcely ppč.1277/2 v k.ú. Dubenec o výměře 703m2
panu Lubomírovi Horákovi, nar. 8.12.1954, trvale bytem Dubenec čp.222, 54455
Dubenec za celkovou prodejní cenu 180.822,- Kč,
b) Pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem prodejní smlouvy na prodej parcely
ppč.1277/2 v k.ú. Dubenec s panem Lubomírem Horákem, nar. 8.12.1954, trvale
bytem Dubenec čp.222, 54455 Dubenec za celkovou prodejní cenu 180.822,- Kč.
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144/2020-14.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje záměr rozdělení parcely ppč. 3240 v k.ú. Dubenec a směnu odděleného
dílu za stejný díl z parcely ppč. 3458 v k.ú. Dubenec,
b) pověřuje starostu obce zveřejněním záměru rozdělení a směny částí parcel ppč.
3240 a ppč. 3458 v k.ú. Dubenec.
145/2020-14.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec tímto schvaluje investiční záměr "Vestavba nájemních bytů v
podkroví čp.2, Dubenec" a podání žádosti o dotaci do výzvy Ministerstva financí VPS 223-22020 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury.
146/2020-14.ZO
Zastupitelstvo obce tímto schvaluje způsob pronajímání a vymezení okruhu uchazečů o
nájemní bydlení, který bude mít následující podobu:
Obec bude pronajímat bytové jednotky na základě nájemní smlouvy obyvatelům s trvalým
pobytem v obci Dubenec v bytové nouzi nebo osobám s prokazatelnou vazbou na obec
Dubenec v bytové nouzi. O přidělení jednotlivých bytových jednotek bude rozhodovat
zastupitelstvo obce na základě individuálního posouzení jednotlivých žádostí.
Kritéria pro individuální posouzení jednotlivých žádostí jsou následující:
1) Osoba žadatele zletilá a trestně bezúhonná
2) Finanční situace žadatele a jeho platební schopnost
3) Počet dětí, celistvost rodiny
a) upřednostnění matek samoživitelek (případně otců samoživitelů)
4) Zdravotní stav
a) upřednostnění zdravotně znevýhodněných osob
147/2020-14.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje věcné břemeno umístění, provozování, oprav a udržování zařízení
distribuční soustavy pro pozemky ppč. 1277, 1997/6, 3721 v k.ú. Dubenec dle
smlouvy o umístění stavby č. IV-12-2020068/VB/03,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o věcném břemeni umístění, provozování,
oprav a udržování zařízení distribuční soustavy č. IV-12-2020068/VB/03 se
společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, DIČ CZ24729035, se sídlem Děčín,
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě plné moci
evidenční č.PM/II – 018/2019 ze dne 28.1.2019 společností ELEKTRO COMP spol.
s.r.o., IČ:150 32 060, DIČ:CZ15032060 se sídlem Maloskalická 68, 552 03, Česká
Skalice.
148/2020-14.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s finančním darem 5000,- Kč spolku Duškovy Chotěborky z.s., IČ:
08012288, se sídlem Hustířany 39, 55211 Velichovky,
b) pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem darovací smlouvy se spolkem Duškovy
Chotěborky z.s., IČ: 08012288, se sídlem Hustířany 39, 55211 Velichovky
zastoupeným MgA. Jakubem Hrubým, předsedou spolku.
149/2020-14.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č.1/2020.
Jaroslav Huňat, v.r.
………………………….
Jaroslav Huňat
starosta

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

