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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

37.
USNESENÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 30.05.2018
307/2018-37.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 30.05.2018:
Schválení programu zasedání.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
Shrnutí práce ZO, obce Dubenec
Projednání Závěrečného účtu obce za rok 2017
Projednání Účetní závěrky obce za rok 2017
Projednání Účetní závěrky zřizované organizace Základní škola Dukelských
bojovníků a mateřská škola, Dubenec
7) Převod hospodářského výsledku roku 2017
8) Projednání hospodářské činnosti obce za 1 čtvrtletí 2018
9) Vyhodnocení poptávkového řízeni akce "Dostavba kanalizace Dubenec I.etapa"
10) Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Dubenec
11) Projednání žádosti Linky bezpečí, z.s. o podporu
12) Rozpočtové opatření č.2/2018
13) Diskuse
14) Závěr
1)
2)
3)
4)
5)
6)

308/2018-37.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
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309/2018-37.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením Obce Dubenec
a schvaluje Závěrečný účet obce Dubenec za rok 2017, včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření Obce Dubenec za rok 2017 s výhradou.
310/2018-37.ZO
Zastupitelstvo Obce Dubenec
a) nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v
souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a
finanční situace účetní jednotky,
b) tímto schvaluje účetní závěrku obce Dubenec za rok 2017.
311/2018-38.ZO
Zastupitelstvo Obce Dubenec
a) nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v
souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a
finanční situace účetní jednotky,
b) schvaluje převod hospodářského výsledku organizace ve výši 297927,33 Kč do
rezervního fondu,
c) tímto schvaluje účetní závěrku obce Základní školy Dukelských bojovníků a mateřské
školy, Dubenec za rok 2017.
312/2018-37.ZO
Zastupitelstvo Obce Dubenec převádí výsledek hospodaření předchozích účetních období ve
výši 1.127.020,74 Kč na účet 432.
313/2018-37.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec v rámci akce „Projektová dokumentace Dostavba kanalizace
Dubenec – I. Etapa“:
a) schvaluje vítěze poptávkového řízení pro zpracování projektové dokumentace
b) společnost AKVOPRO s.r.o., IČ: 24232343, Vyšehradská 1349/2, Praha 2 s celkovou
nabídnutou cenou 354.000,- Kč bez DPH,
c) pověřuje starostu obce objednáním projektové dokumentace akce u společnosti
AKVOPRO s.r.o., IČ: 24232343, Vyšehradská 1349/2, Praha 2 zastoupenou Ing.
Barborou Nýčovou, prokuristkou společnosti, za celkovou nabídnutou cenu 354.000,Kč bez DPH.
314/2018-37.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec souhlasí s výjimkou počtu dětí v mateřské škole v Dubenci v
počtu 26 dětí
315/2018-37.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec, nesouhlasí s finančním darem 5000,- Kč společnosti Linka
Bezpečí, z.s., IČ:61383198, se sídlem Ústavní 95, 18102, Praha 8 pro rok 2017.
316/2018-37.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č.2/2018

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

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