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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

22.
USNESENÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 16.08.2012
227/2012 – 22. ZO
schvaluje tento program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16.08.2012:
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. Výběr dodavatele veřejné zakázky "Poskytnutí služeb - úvěru na zajištění financování
dokončení akce Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ v Dubenci"
5. Projednání provozního řádu veřejného pohřebiště v Dubenci
6. Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 1260/1, v k.ú. Dubenec
7. Žádost o prodej pozemků p.p.č. 2337, 1260/1 a 1260/2, všechny v k.ú. Dubenec
8. Projednání účelové neinvestiční dotace na výdaje JSDH z KUHK za rok 2012
9. Rozpočtová změna č. 2
10. Výběr dodavatele veřejné zakázky „Oprava povrchů veřejného sportoviště v Dubenci
11. Diskuse
12. Závěr
228/2012 – 22. ZO
a) schvaluje zapisovatelem zápisu
b) schvaluje ověřovateli zápisu
c) schvaluje přípravou návrhu usnesení

Ivanu Huňatovou, DiS.
Ing. Jaroslava Čížka a Miloše Brentnera
Kateřinu Burešovou

229/2012 – 22. ZO
a) bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komise ze dne
09.08.2012 o vyhodnocení nabídek k veřejné zakázce zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení – „Poskytnutí služeb – úvěru na zajištění
financování dokončení akce Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ v Dubenci“
b) rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky
na výše uvedenou veřejnou zakázku v bodě a) tohoto usnesení tak, že
nejvhodnější nabídkou je nabídka společnosti Česká spořitelna, a. s., IČ 45244782,
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nabídková cena 1.092.324,80 Kč bez DPH.
c) schvaluje uzavření úvěrové smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku v bodě
a) tohoto usnesení se společností Česká spořitelna, a. s., IČ 45244782.
230/2012 – 22. ZO
schvaluje Řád veřejného pohřebiště.
231/2012 – 22. ZO
ukládá starostovi obce jednat s Jiřím Šedivkou, Ivanou Maškovou a Ladislavem
Brdičkou, žadateli o prodej pozemku p.p.č. 1260/1, v k.ú. Dubenec o možném rozdělení
pozemku a prodeji rozdělených částí těmto žadatelům v souladu s VP č. 1/2011.
232/2012 – 22. ZO
ukládá starostovi obce jednat s Ivanou Maškovou a Ladislavem Brdičkou, žadateli o
prodej pozemku p.p.č. 2337 v k.ú. Dubenec o možném rozdělení pozemku a prodeji oddělené
části těmto žadatelům v souladu s VP č. 1/2011.
233/2012 – 22. ZO
souhlasí s podáním žádosti o účelovou neinvestiční dotaci na výdaje jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Královehradeckého kraje na rok 2012.
234/2012 – 22. ZO
schvaluje rozpočtovou změnu č. 2.
235/2012 – 22. ZO
a) rozhoduje na základě doručených nabídek o výběru nejvhodnější nabídky na základě
vyhlášení otevřeného podlimitního výběrového řízení na zakázku „Oprava povrchů
veřejného sportoviště v Dubenci“ tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka společnosti
Stavosport, s.r.o., Přehradní 233, 76316 Fryšták, IČ 29278481, nabídková cena
534.802,- Kč vč. DPH,
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku v bodě a)
tohoto usnesení se společností Stavosport, s.r.o., Přehradní 233, 76316 Fryšták, IČ
29278481.

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

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

