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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

32.
USNESENÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 09.11.2017
265/2017-32.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 09.11.2017:
1) Schválení programu zasedání.
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
3) Shrnutí práce ZO, obce Dubenec
4) Projednání Územního plánu Dubenec
5) Projednání směrnice VZMR
6) Projednání pravidel fondu obnovy vodovodu a kanalizace
7) Projednání hospodářské činnosti obce
8) Nápravná opatření obce Dubenec
9) Žádost o příspěvek knihovna Trutnov
10) Žádost o příspěvek Farní charita Dvůr Králové n.L.
11) Projednání rozpočtové změny č.4/2017
12) Projednání projektu Regionální prodejna Dubenec
13) Žádost o prodej pozemku Zeval Plus s.r.o.
14) Diskuse, závěr
266/2017-32.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje
a) schvaluje zapisovatelem zápisu
b) schvaluje ověřovateli zápisu
c) schvaluje přípravou návrhu usnesení

Renatu Derdovou
ing. Jaroslav Čížek a Bohumila Tomáška
Petra Čtvrtečku
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267/2017-32.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) ověřuje, že Územní plán Dubenec není v rozporu s politikou územního rozvoje, s
územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a
se stanoviskem krajského úřadu,
b) vydává Územní plán Dubenec, za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v
platném znění a v souladu s ustanovením § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činností, v platném znění, § 171 a následujících zákona
č. 500/2004 Sb., správní řádu, v platném znění.
268/2017-32.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje směrnici o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu vydanou dne 30.10.2017.
269/2017-32.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje pravidla pro hospodaření s fondem obnovy vodovodu
a kanalizace obce Dubenec vydaným dne 30.10.2017.
270/2017-32.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec souhlasí se zřízením hospodářské činnosti dle zák.č. 250/2000
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
271/2017-32.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) revokuje usnesení 244/2017-29.ZO ze dne 21.6.2017,
b) zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za
rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 s
výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá
nápravná opatření, která jsou přílohou č.3 zápisu jednání zastupitelstva dne
9.11.2017.
272/2017-32.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) Souhlasí s dotací na nákup knih do výměnných fondů ve výši 3500,- Kč Městské
knihovně s regionálními funkcemi v Trutnově, IČ: 00371815, se sídlem Krakonošovo
náměstí 128, 54101 Trutnov,
b) Pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o nákupu knih do výměnných
fondů s Městskou knihovnou s regionálními funkcemi v Trutnově, IČ: 00371815, se
sídlem Krakonošovo náměstí 128, 54101 Trutnov, zastoupenou Mgr. Jaroslavou
Maršíkovou, ředitelkou.
273/2017-32.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) schvaluje finanční dar ve výši 3000,- Kč (slovy třitisíce korun českých) společnosti
Farní charita Dvůr Králové nad Labem, IČ:43464637, se sídlem Palackého 99, 54401
Dvůr Králové nad Labem,
b) pověřuje starostu obce podepsáním darovací smlouvy se společností Farní charita
Dvůr Králové nad Labem, IČ:43464637, se sídlem Palackého 99, 54401 Dvůr Králové
nad Labem, zastoupenou Mgr. Kateřinou Hojnou ředitelkou.
274/2017-32.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec souhlasí s rozpočtovou změnou č.4/2017.
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275/2017-32.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec neschválilo usnesení ve znění:
a) Revokuje usnesení č. 259/2017-31.ZO ze dne 12.10.2017,
b) Zamítá projekt pronájmu a provozování obecní prodejny,
c) Pověřuje starostu výpovědí nájemní smlouvy se společností COOP Dvůr Králové n.
L., družstvo, IČ: 00032204, se sídlem Legionářská 3031, 544 01 Dvůr Králové nad
Labem, zastoupenou Mgr. Pavlem Sklářem, předsedou představenstva.
276/2017-32.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) Souhlasí se záměrem oddělení a prodeje části parcely ppč.748 v k.ú. Dubenec,
b) Pověřuje starostu zveřejnění záměru oddělení a prodeje části parcely ppč. 748 v k.ú.
Dubenec.

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

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

