1

ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

23.
USNESENÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 13.09.2012
236/2012 – 23. ZO
schvaluje tento program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.09.2012:
1. Schválení programu zasedání
2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení
3. Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci (nebo ZO Dubenec)
4. Přehled financování zakázky "Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ v Dubenci"
5. Projednání vodovodní přípojky k čp. 58 a zřízení věcného břemene na p.p.č. 1266 a
p.p.č. 1997/6, obě v k.ú. Dubenec
6. Projednání zřízení věcného břemene na p.p.č. 1692/1 v k.ú. Dubenec
7. Projednání žádosti o dotace na rekonstrukci střechy ZŠ a MŠ a rekonstrukci
kanalizace v ZŠ - projednání smlouvy o dílo
8. Projednání darovací smlouvy - poškozený umělý povrch tenisového kurtu pro HZS
České Republiky
9. Žádost o pronájem obecního bytu č. 2 v čp. 156, ZŠ Dubenec
10. Žádost Diakonie ČCE o příspěvek na krytí provozních nákladů
11. Nabídka zpracování znaku a praporu obce Dubenec - Heraldická kancelář
12. Projednání prodeje pozemku p.p.č. 682/1 v k.ú. Dubenec
13. Projednání prodeje pozemků p.p.č. 1709/1 a p.p.č. 1710, oba v k.ú. Dubenec
14. Žádost občanského sdružení Baťůžek o příspěvek
15. Projednání odměny – posvícenský fotbalový turnaj
16. Diskuse
17. Závěr
237/2012 – 23. ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje zapisovatelem zápisu
b) schvaluje ověřovateli zápisu
c) schvaluje přípravou návrhu usnesení

Ivanu Huňatovou, DiS.
Ing. Jaroslava Čížka a Lucii Černou
Kateřinu Burešovou
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238/2012 – 23. ZO
schvaluje Zprávu o financování projektu „Snížení energetické náročnosti a instalace
TČ v ZŠ Dubenec“ ze dne 06.09.2012.
239/2012 – 23. ZO
a) schvaluje připojení čp. 58 v k.ú. Dubenec na obecní vodovod na náklady vlastníka
nemovitosti čp. 58 a uzavření smlouvy o dodávkách vody s Ing. Josefem Stormem,
Dubenec 58,
b) souhlasí se zřízením bezúplatného věcného břemene na pozemkových parcelách
č. 1266 a č. 1997/6, obě v k.ú. Dubenec,
c) schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s Ing.
Josefem Stormem, bytem Dubenec 58.
240/2012 – 23. ZO
a) ruší usnesení č. 13/6/2009 ze dne 25.02.2009
b) schvaluje zřízení bezúplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 1692/1
v k.ú. Dubenec dle GP č. 565-55/2009,
c) schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s Jaroslavem Herbstem, bytem
Žireč 40, Dvůr Králové nad Labem.
241/2012 – 23. ZO
schvaluje podpis smlouvy o dílo na zhotovení dokumentace potřebné k podání žádosti
o dotaci na rekonstrukci střechy ZŠ a MŠ a rekonstrukci kanalizace v ZŠ se společností Grant
Consulting, s.r.o., IČ: 27645967, se sídlem Bříšťanská 1463/17, 193 09 Praha 9.
242/2012 – 23. ZO
a) schvaluje darování poškozeného umělého povrchu tenisového kurtu organizaci
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje,
b) schvaluje darovací smlouvu na darování poškozeného umělého povrchu
tenisového kurtu s organizací Česká republika – Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje, sídlem nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové
3, IČ 70882525.
243/2012 – 23. ZO
a) schvaluje záměr pronájmu bytu č. 2 v čp. 156 v Dubenci (ZŠ Dubenec),
b) ukládá starostovi obce zveřejnit záměr pronájmu bytu na úřední desce obecního
úřadu.
244/2012 – 23. ZO
schvaluje vyplacení finančního příspěvku ve výši 6.000,- Kč Diakonii ČCE – středisko
ve Dvoře Králové nad Labem na zajištění služby pro občany Dubence.
245/2012 – 23. ZO
ukládá starostovi obce jednat s Heraldickou kanceláří o ceně za nabízené služby. Poté
bude žádost znovu projednána.
246/2012 – 23. ZO
schvaluje prodej pozemkové parcely č. 682/1 o výměře 22.828 m2 v k.ú. Dubenec
Miloši Dohnálkovi, bytem Hvězda, 544 01 Hřibojedy, za celkovou kupní cenu 357.623,- Kč.
247/2012 – 23. ZO
schvaluje prodej pozemkových parcel č. 1709/1 o výměře 722 m2 a č. 1710 o výměře
378 m2, obě v k.ú. Dubenec, Vítězslavu Kakosovi, bytem U Borku 415, 530 03 Pardubice, za
celkovou kupní cenu 41.040,- Kč.
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248/2012 – 23. ZO
schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč občanskému sdružení
Baťůžek.
249/2012 – 23. ZO
schvaluje vyplacení odměny pořadatelům posvícenského fotbalového turnaje, a to
panu Petru Krejčímu, Veronice Bašové, Anetě Holečkové, všem ve výši 400,- Kč, a Ivaně
Huňatové, DiS., ve výši 300,- Kč.

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

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

