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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

2.
USNESENÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 20.11.2018
15/2018-02.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 20.11.2018:
1) Schválení programu zasedání.
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
3) Shrnutí práce ZO, obce Dubenec
4) Ustanovení kulturně-sportovního výboru
5) Volba předsedy a členů kulturně-sportovního výboru
6) Zvolení člena školské rady
7) Smlouva o sdílení prostředků požární ochrany pro obec Doubravice
8) Smlouva - příspěvek na školní autobusovou dopravu pro obec Lanžov
9) Projednání kontokorentního úvěru pro rok 2019
10) Žádost o příspěvek Myslivecký spolek Dubenec
11) Žádost o příspěvek Diakonie ČCE Dvůr Králové n.L.
12) Projednání rozpočtového opatření č.5/2018
13) Projednání odměn za rok 2018
14) Žádost o prodej pozemku p.č. 590/5 v k.ú. Dubenec
15) Diskuse, závěr
16/2018-02.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje
a) schvaluje zapisovatelem zápisu
b) schvaluje ověřovateli zápisu
c) schvaluje přípravou návrhu usnesení

Petra Krejčího
Radomíra Joneše a Bohumila Tomáška
Petra Čtvrtečku

17/2018-02.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec ustanovuje kulturně-sportovní výbor. Výbor bude tříčlenný.
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18/2018-02.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec volí předsedkyní kulturně-sportovního výboru paní Renátu
Derdovou.
19/2018-02.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec volí členy kulturně-sportovního výboru pana Radomíra Joneše
a pana Petra Štědrého.
20/2018-02.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec volí paní Veroniku Bašovou jako členku školské rady při obcí
zřizované organizaci Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec.
21/2018-02.ZO
Zastupitelstvo Obce Dubenec
a) v souladu s ustanovením § 29, odst. 1, písma) a § 68, odst. 1, zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje sdílení prostředků
požární ochrany s Obcí Doubravice, IČ: 00580759, se sídlem Doubravice 155, 544
51 Doubravice, zastoupenou Milošem Valáškem, starostou obce.
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o sdílení prostředků požární ochrany s
obcí Doubravice.
22/2018-02.ZO
Zastupitelstvo Obce Dubenec
a) souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 3863,- Kč obci Lanžov, IČ: 00580198,
se sídlem Lanžov 2, 54401, Dvůr Králové n.L.,
b) pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem darovací smlouvy na 3863,- Kč s obcí
Lanžov, IČ: 00580198, se sídlem Lanžov 2, 54401, Dvůr Králové n.L., zastoupenou
paní Alenou Skořepovou, starostkou obce
23/2018-02.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) schvaluje uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru od České spořitelny, a.s. ve
formě debetního zůstatku na běžném účtu č.2910286369/0800 až do výše Kč 1 500
000,-- (slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých) se splatností do 30.11.2019
(včetně),
b) schvaluje způsob zajištění úvěru tak, že peněžité závazky vzniklé na základě této
smlouvy o úvěru nebudou zajištěny žádnými zajišťovacími prostředky (pouze
budoucími rozpočtovými příjmy obce),
c) pověřuje pana Jaroslava Huňata, nar. 23.02.1975, starostu obce, sjednáním
příslušné dokumentace.
24/2018-02.ZO
Zastupitelstvo Obce Dubenec
a) souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 5000,- Kč Mysliveckému spolku
Dubenec, IČ: 65714717, se sídlem Dubenec 210, 54455, Dubenec,
b) pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem darovací smlouvy na 5000,- Kč s
Mysliveckým spolkem Dubenec, IČ: 65714717, se sídlem Dubenec 210, 54455,
Dubenec zastoupeným Ing. Václavem Vinšálkem, předsedou spolku.
25/2018-02.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje finanční dar ve výši 5000,- Kč společností Diakonie ČCE, středisko Dvůr
Králové n.L. IČ: 43462162, se sídlem nábř. Benešovo 1076, 54401 Dvůr Králové n.L.,
b) pověřuje starostu obce vypracováním a podpisem darovací smlouvy se společností
Diakonie ČCE, středisko Dvůr Králové n.L. IČ: 43462162, se sídlem nábř. Benešovo
1076, 54401 Dvůr Králové n.L., zastoupenou Mgr Zdeňkem Hojným, ředitelem
střediska.
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26/2018-02.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec souhlasí s rozpočtovou změnou č.5/2018.
27/2018-02.ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 76 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném
znění poskytnutí mimořádné odměny starostovi obce za splnění úkolů spojených s dotačními
akcemi roku 2017-2018 ve výši 35.000 Kč, splatnou v prosinci 2018.
28/2018-02.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s prodejem pozemku p.č. 590/5, zahrada o výměře 597m2 v k.ú. Dubenec,
b) pověřuje starostu obec zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 590/5 v k.ú.
Dubenec.

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

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

