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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

25.
USNESENÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 08.02.2017
205/2017-25.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 08.02.2017:
Schválení programu zasedání.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
Informace o činnosti OÚ Dubenec (ZO Dubenec).
Projednání převzetí inženýrských sítí „U fary“
Projednání vyhlášek o stanovení poplatku za svoz odpadu na rok 2017 a o systému
třídění odpadů v roce 2017
6) Projednání dohody o školském obvodu
7) Projednání smlouvy o sběru použitého jedlého oleje
8) Projednání pasportizace kanalizace
9) Projednání nákupu zimní techniky - sypač
10) Diskuse, závěr
1)
2)
3)
4)
5)

206/2017-25.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje
a) schvaluje zapisovatelem zápisu
b) schvaluje ověřovateli zápisu
c) schvaluje přípravou návrhu usnesení

Petra Krejčího
ing. Jaroslava Čížka a Bohumila Tomáška
Petra Čtvrtečku

207/2017-25.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec neschválilo usnesení ve znění:
1) schvaluje

2
a) bezúplatné nabytí vodovodního řadu PE DN 90 o celkové délce 177 m uloženého
včetně příslušenství v pozemkových parcelách č. 2023, č. 654/1, obě v k. ú. Dubenec,
b) bezúplatné nabytí kanalizace PVC DN400, DN300 o celkové délce 210 m uložené
včetně příslušenství v pozemkových parcelách č. 2023, č. 654/5, č. 2023/1 a č. 2032/2
vše v k. ú. Dubenec,
c) předloženou darovací smlouvu s firmou Paclík s.r.o., IČ:45536597, se sídlem Dubenec
234, 54455 Dubenec.
2) ukládá starostovi obce podepsat darovací smlouvu s firmou Paclík s.r.o., IČ:45536597, se
sídlem Dubenec 234, 54455 Dubenec, zastoupenou panem Milanem Paclíkem,
jednatelem společnosti
208/2017-25.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
1) schvaluje
a) Vyhlášku č.1/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Dubenec,
b) vyhlášku č.2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o zrušení obecně
závazné vyhlášky č.2/2013
2) ukládá starostovi obce zveřejnit vyhlášky 1/2017 a 2/2017 na pevnou a elektronickou
úřední desku.
209/2017-25.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje
1) dohodu o školském obvodu s obcemi:
a) Obec Doubravice, IČ: 00580759 se sídlem Doubravice 155, PSČ: 54451,
b) Obec Hřibojedy, IČ: 00581011, se sídlem Hřibojedy 60, PSČ: 54401,
c) Obec Lanžov, IČ: 0058198, se sídlem Lanžov 2, PSČ: 54401,
d) Obec Libotov, IČ: 00578193, se sídlem Libotov 80, PSČ: 54401,
e) Obec Litíč, IČ: 00581046, se sídlem Litíč 50, PSČ: 54401,
f) Městys Velký Vřešťov, IČ:00484776, se sídlem Velký Vřešťov 34, PSČ: 54454
g) Obec Vilantice, IČ: 00580767, se sídlem Vilantice 101, PSČ: 54401,
2) pověřuje starostu obce podpisem dohody s obcemi s odst. 1) tohoto usnesení.

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

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

