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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

37.
USNESENÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 12.12.2013

362/2013 – 37. ZO
schvaluje tento program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12.12.2013:
1. Program zasedání
2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení
3. Seznámení s činnosti OÚ a ZO Dubenec
4. Projednání návrhu rozpočtu obce Dubenec na rok 2014
5. Projednání investiční akce „Doprovodná zeleň kolem komunikací Mikroregionu
Hustířanka“
6. Smlouva na dotační akci kompostéry a drtiče odpadu - „Snížení tvorby BRKO v obci
Dubenec“
7. Návrh odměn členům SPOZ za 2. pololetí roku 2013
8. Návrh veřejné vyhlášky Požární řád obce Dubenec
9. Návrh veřejné vyhlášky O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
10. Výběr dodavatele vybavení pro zásahovou jednotku požární ochrany
11. Seznámení s časovým harmonogramem schvalování zadávací dokumentace k novému
územnímu plánu obce Dubenec
12. Jmenování člena školní rady
13. Odměny za práci na kulturních akcích obce
14. Podání žádosti Královéhradeckému kraji o dotaci, číslo programu 14POV04 „Snížení
zadluženosti obcí a DSO“
15. Diskuse
16. Závěr
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363/2013 – 37. ZO
a) schvaluje zapisovatelem zápisu
b) schvaluje ověřovateli zápisu
c) schvaluje přípravou návrhu usnesení

Ivanu Huňatovou, DiS.
Ing. Jaroslava Čížka a Miloše Brentnera
Kateřinu Burešovou

364/2013 – 37. ZO
schvaluje v souladu s § 84 odst. (2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet obce Dubenec na rok 2014, navržený v
následujícím sestavení: Celkové příjmy ve výši 11.148,5 tis. Kč, výdaje ve výši 10.907,5 tis.
Kč, rozpočet je navržen jako mírně přebytkový.
365/2013 – 37. ZO
schvaluje neinvestiční příspěvek obce ve výši 185.700,- Kč na realizaci projektu
„Doprovodná zeleň podél komunikací a cyklotras mikroregionu Hustířanka“, akcept. č.
11098426. Uvedenou částku převede na účet mikroregionu Hustířanka v termínu do
31.05.2014.
366/2013 – 37. ZO
a) schvaluje investiční záměr podání žádosti projektu „Snížení tvorby BRKO v obci
Dubenec,
b) schvaluje sepsání smlouvy o dílo se společností KOMCIS PROFI, s.r.o., Vlčnovská
1937, 688 01 Uherský Brod, IČ 29295882 na částku 60.000,- Kč bez DPH,
c) smlouvu o dílo se společností KOMCIS PROFI, s.r.o., Vlčnovská 1937, 688 01
Uherský Brod, IČ 29295882.
367/2013 – 37. ZO
schvaluje vyplacení odměny členkám SPOZ za druhé pololetí roku 2013, a to Evě
Štarmanové, Janě Matějčkové, Lence Šimkové, Marii Burešové a Ludmile Vobickové, každé
ve výši 1.600,- Kč.
368/2013 – 37. ZO
schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 4/2013, Požární řád.
369/2013 – 37. ZO
schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 5/2013, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
370/2013 – 37. ZO
schvaluje zakoupení 4 ks zásahových oděvů ZAHAS V – komplet dle EN469, 4 ks
nabíjecích svítilen zn. PELI Stealthlite 2460 Z1 LED, 1 ks kalového čerpadla 700 l/min, sekací
nože, vše od společnosti D.S.D. Metal plus, s.r.o., Jaromírova 662/40, 128 00 Praha, IČ
61776548, a 4 ks přileb zn. Gallet F1 se zlatým štítem, včetně zátylníku a 2 ks radiostanic
Motorola, vše od společnosti KNĚŽEK, s.r.o., Palkovice 597, 739 41 Palkovice, IČ 27766837.
371/2013 – 37. ZO
jmenuje členem školní rady Základní školy Dukelských bojovníků a Mateřské školy v
Dubenci paní Kateřinu Burešovou.
372/2013 – 37. ZO
schvaluje finanční odměnu ve výši 1.176,- Kč hrubého Martinu Všetečkovi a 2.352,- Kč
hrubého Iloně Rejlové a Davidu Burešovi, za práci při konání kulturních akcí obce za rok 2013.
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373/2013 – 37. ZO
schvaluje podání žádosti o dotaci z programu 14POV04 „Snižování zadluženosti obcí a
DSO“ vypsané Královéhradeckým krajem.

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

Kateřina Burešová, v.r.
………………………….
Kateřina Burešová
místostarostka

