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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

3.
USNESENÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 19.12.2018
29/2018-03.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 19.12.2018:
Schválení programu zasedání.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
Shrnutí práce ZO, obce Dubenec
Projednání návrhu rozpočtu obce pro rok 2019
Rozpočtové opatření č.6/2018
Projednání přijetí daru ze soutěže "Bezpečný internet" pro Základní školu Dukelských
bojovníků v Dubenci.
7) Žádost o poskytnutí finančního daru, - kroužek papírových modelů při Základní škole
Dukelských bojovníků v Dubenci.
8) Žádost o poskytnutí finančního daru, - Šachový klub Dubenec.
9) Projednání žádosti o poskytnutí dotace - Městská knihovna s regionálními funkcemi
Trutnov.
10) Žádost o prodej pozemku p.č. 2229/3 v k.ú. Dubenec
11) Žádost o rozdělení pozemku p.č.605/2 v k.ú. Dubenec a prodej nově odděleného dílu
p.č. 605/4 v k.ú. Dubenec
12) Diskuse, závěr
1)
2)
3)
4)
5)
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30/2018-03.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
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31/2018-02.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje v souladu s § 84 odst. (2) písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet obce
Dubenec na rok 2019, závazný ukazatel paragraf. Navržený v následujícím sestavení:
Celkové příjmy ve výši 17.035.044,82 Kč, výdaje ve výši 23.766.460,- Kč, financování –
9.131.415,18 Kč. Rozpočet je navržen jako schodkový se schodkem ve výši 6.731.415,18
Kč.
32/2018-03.ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.6/2018.
33/2018-03.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s přijetím daru 10.000,- Kč od Královehradeckého kraje, zřizované
organizaci Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola Dubenec,
IČ:75017881, se sídlem Dubenec 156, 544 55 Dubenec, v rámci soutěže Kraje pro
bezpečný internet v roce 2018,
b) pověřuje ředitelku Mgr. Martinu Jonešovou podpisem darovací smlouvy s
Královehradeckým krajem, IČ: 70889546, se sídlem Pivovarské nám. 1245, 50003
Hradec Králové, zastoupeným PhDr. Jiřím Štěpánem, hejtmanem.
34/2018-03.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje finanční dar ve výši 5000,- Kč oddílu šachu při Sokol Dubenec, se sídlem
Dubenec 53, 54455 Dubenec,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy a poskytnutí daru se oddílu šachu při
Sokol Dubenec, se sídlem Dubenec 53, 54455 Dubenec zastoupené panem
Lubošem Hlavou, vedoucím oddílu.
35/2018-03.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje finanční dar ve výši 5000,- Kč kroužku papírových modelů při Základní
škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec, IČ:75017881, se sídlem
Dubenec 156, 54455 Dubenec,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí daru se Základní školou
Dukelských bojovníků a mateřskou školou, Dubenec, IČ:75017881, se sídlem
Dubenec 156, 54455 Dubenec, zastoupeným ing. Provazníkem, vedoucím kroužku
papírových modelářů.
36/2018-03.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.
37/2018-03.ZO
Zastupitelstvo Obce Dubenec
a) souhlasí s prodejem pozemku p.č. 2229/3 v k.ú. Dubenec,
b) pověřuje starostu obce zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 2229/3 v k.ú.
Dubenec.
38/2018-03.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec

3
a) Souhlasí s rozdělením parcely p.č.605/2 v k.ú. Dubenec dle geometrického plánu GP
č. 708-13/2018
b) Pověřuje starostu obce zveřejněním záměru rozdělení a prodeje nově vzniklého
pozemku p.č. 605/4 v k.ú. Dubenec
Jaroslav Huňat, v.r.
………………………….
Jaroslav Huňat
starosta

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

