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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

39.
USNESENÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 13.03.2014

384/2014 – 39. ZO
schvaluje tento program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.03.2014:
1. Program zasedání
2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení
3. Seznámení s činnosti OÚ a ZO Dubenec
4. Projednání zadávací dokumentace Územního plánu Dubenec
5. Žádost o prodej parcel p.p.č. 547, p.p.č. 3708, p.p.č. 543 a p.p.č. 542 v k.ú. Dubenec
6. Žádost o prodej parcel p.p.č. 455/4 a p.p.č. 3466 v k.ú. Dubenec
7. Žádost obce o bezúplatný převod pozemku p.p.č. 2070 v k.ú Dubenec z majetku státu
8. Žádost o příspěvek na výstavu papírových modelů
9. Návrh České spořitelny, a.s. na zřízení kontokorentu k stávajícímu účtu obce
10. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Dubenec
11. Projednání záměru úpravy šaten v ZŠ Dubenec
12. Rozpočtový výhled obce 2014-2017
13. Žádost SDH o nákup dresů pro soutěžní družstvo
14. Žádost SDH o příspěvek na činnost
15. Žádost mysliveckého sdružení o příspěvek na ples
16. Diskuse
17. Závěr
385/2014 – 39. ZO
a) schvaluje zapisovatelem zápisu
b) schvaluje ověřovateli zápisu
c) schvaluje přípravou návrhu usnesení

Ivanu Fátorovou, DiS.
Ing. Jaroslava Čížka a Miloše Brentnera
Kateřinu Burešovou
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386/2014 – 39. ZO
a) schvaluje zadávací dokumentaci Územního plánu Dubenec,
b) pověřuje starostu obce vypsáním výběrového řízení na dodavatele Územního plánu
Dubenec.
387/2014 – 39. ZO
a) schvaluje záměr prodeje pozemkových parcel č. 3708, č. 543 a č. 542, všechny v k.ú.
Dubenec,
b) pověřuje starostu obce zveřejněním záměru prodeje výše uvedených parcel,
c) neschvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 547.
388/2014 – 39. ZO
a) schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 3466 v k.ú. Dubenec,
b) pověřuje starostu obce zveřejněním záměru prodeje výše uvedené parcely.
389/2014 – 39. ZO
a) souhlasí se zveřejněním záměru o převodu pozemku p.p.č. 2070 v k.ú. Dubenec z
vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku Obce
Dubenec,
b) pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu pozemku
z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku Obce
Dubenec.
390/2014 – 39. ZO
schvaluje finanční dar kroužku papírových modelů při ZŠ Dubenec ve výši 5.000 Kč.
391/2014 – 39. ZO
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 2.000.000 Kč
(slovy: dva miliony korun českých) se splatností do konce kalendářního roku včetně).
Způsob zajištění úvěru: Peněžité závazky vzniklé na základě této smlouvy o úvěru
nebudou zajištěny žádnými zajišťovacími prostředky (pouze budoucími rozpočtovými
příjmy obce),
b) pověřuje pana Jaroslava Huňata, nar. 23.02.1975, starostu obce, sjednáním příslušné
dokumentace.
392/2014 – 39. ZO
schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Dukelských bojovníků
a mateřská škola, Dubenec za rok 2013.
393/2014 – 39. ZO
a) schvaluje navýšení rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Dukelských
bojovníků a mateřská škola, Dubenec o částku 79.052,65 Kč,
b) souhlasí s použitím rezervního fondu a fondu reprodukce příspěvkové organizace
Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec v celkové výši
65.325,73 na pořízení šatních skříněk.
394/2014 – 39. ZO
schvaluje rozpočtový výhled na období 2014-2017.
395/2014 – 39. ZO
a) odkládá projednání žádosti o finanční dar ve výši 3.872 Kč pro SDH Dubenec IČ:
67515721, zastoupený Lubošem Lesákem, starostou SDH, na pořízení dresů pro
sportovní tým SDH ve výši 3.872 Kč, do příštího jednání ZO,
b) ukládá starostovi obce vyzvat starostu SDH Dubenec k doložení zprávy o činnosti
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mládeže za rok 2013.
396/2014 – 39. ZO
schvaluje finanční dar ve výši 5000,- Kč pro SDH Dubenec IČ: 67515721, zastoupený
Lubošem Lesákem, starostou SDH, na činnost v sdružení v roce 2014. Účelnost využití daru
bude zkontrolována členy finančního výboru.
397/2014 – 39. ZO
schvaluje finanční dar ve výši 5.000 Kč pro Myslivecké sdružení Dubenec, IČ:
65714717, zastoupené ing. Václavem Vinšálkem, předsedou MS Dubenec, na náklady
spojené s organizací plesu v Penzionu na Faře dne 10.01.2014. Účelnost využití daru bude
zkontrolována členy finančního výboru.

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

Zveřejnění č.: 8/2014
Zveřejněno: 23.03.2014
Sejmuto:

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

