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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

6.
USNESENÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 24.04.2019
58/2019-06.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 24.04.2019:
1) Schválení programu zasedání.
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
3) Shrnutí práce ZO, obce Dubenec.
4) Projednání veřejnoprávní smlouvy o o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků.
5) Projednání obecně závazné vyhlášky o poplatku za svoz odpadů.
6) Projednání účetní závěrky Základní školy Dukelských bojovníků a mateřské školy
Dubenec.
7) Projednání účetní závěrky obce Dubenec.
8) Doplnění fondu obnovy vodovodu a kanalizace.
9) Projednání hospodářské činnosti obce Dubenec za rok 2018.
10) Projednání nabídky společnosti Coop Dvůr Králové n.L., družstvo, prodej nemovitosti
čp.16 v Dubenci.
11) Výběr zhotovitele projektu Kanalizace v obci Dubenec II.etapa, schválení dotace
Krajského úřadu Královehradeckého kraje.
12) Žádost o příspěvek na činnost - kroužek papírových modelů při ZŠ Dubenec.
13) Projednání rozpočtové změny č.3/2019.
14) Diskuse, závěr.
59/2019-06.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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60/2019-06.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků č.
KTÚ/VERJ-2019/0400 s městem Dvůr Králové nad Labem, IČ 00277819, se sídlem
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem, Královéhradecký kraj,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání
přestupků č. KTÚ/VERJ-2019/0400 s městem Dvůr Králové nad Labem, IČ
00277819, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem,
Královéhradecký kraj, zastoupeným starostou města Ing. Janem Jarolímem
61/2019-06.ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.2/2019 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a o zrušení obecně závazné vyhlášky č.1/2018.
62/2019-06.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 12 399,34 Kč do
rezervního fondu,
c) tímto schvaluje účetní závěrku obce Základní školy Dukelských bojovníků a mateřské
školy, Dubenec za rok 2018.
63/2019-06.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 ve výši 2 614 297,27 Kč na účet 432 výsledek hospodaření předcházejících účetních období,
c) tímto schvaluje účetní závěrku obce Dubenec za rok 2018
64/2019-06.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje příspěvek do fondu obnovy Vodovodu a kanalizace
ve výši 31768,- Kč.
65/2019-06.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje vítěze poptávkového řízení akce "Dostavba kanalizace Dubenec projektová dokumentace - I. etapa" firmu AKVO PRO s.r.o., IČ: 24232343, se sídlem
Vyšehradská 1349/2, 12800, Praha 2 - Nové město s celkovou částkou 354000,- Kč
bez DPH,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo akce "Dostavba kanalizace Dubenec
- projektová dokumentace - I. etapa" za celkovou částku 354000,- Kč bez DPH s
firmou AKVO PRO s.r.o., IČ: 24232343, se sídlem Vyšehradská 1349/2, 12800,
Praha 2 - Nové město zastoupenou Ing. Barborou Nýčovou, prokuristkou společnosti.
66/2019-06.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
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b) pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy na částku 5000,- Kč s kroužkem
papírových modelů přu Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole
Dubenec, IČ: 75017881, se sídlem Dubenec 156, 54455 Dubenec, zastoupeným ing.
Ladislavem Provazníkem, vedoucím kroužku.
67/2019-06.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č.3/2019.

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

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

