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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

2.
USNESENÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 19.11.2014

10/2014-2.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje tento program zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 19.11.2014:
1. Schválení programu
2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení
3. Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci a ZO Dubenec
4. Zřízení výborů a určení počtu jejich členů
5. Návrh a volba předsedů výborů
6. Návrh a volba členů zřízených výborů
7. Rozhodnutí o odměnách za funkci neuvolněných členů ZO
8. Dotace Královéhradeckého kraje na Zásahovou jednotku za rok 2014
9. Smlouva č.14168243 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
10. Vyhodnocení pachtu zemědělských pozemků obce Dubenec
11. Žádost o proplacení odměn členkám SPOZ
12. Projednání výběrového řízení na pořízení hasičského dopravního vozidla.
13. Diskuse
14. Závěr
11/2014-2.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje
a) schvaluje zapisovatelem zápisu
b) schvaluje ověřovateli zápisu
c) schvaluje přípravou návrhu usnesení

Petra Krejčího
ing. Jaroslav Čížka a Bohumila Tomáška
Petra Čtvrtečku
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12/2014-2.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec zřizuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) ve spojení s § 117
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
kulturně-sportovní výbor s počtem 3 členů.
13/2014-2.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec volí předsedou kulturně-sportovního výboru Renátu
Derdovou
14/2014-2.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) volí členy kulturně-sportovního výboru Radomíra Joneše a Irenu Hlavovou
b) volí členy kontrolního výboru Petra Čtvrtečku a ing. Pavla Fraňka
c) volí členy finančního výboru Pavla Novotného a Janu Baxovou
15/2014-2.ZO
a) stanovuje v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon
funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 650,- Kč hrubého měsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne 19.11.2014.
b) stanovuje v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon
funkce předsedy výboru zastupitelstva obce ve výši 1.250,- Kč hrubého měsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne 19.11.2014.
c) stanovuje v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon
funkce člena výboru zastupitelstva obce ve výši 850,- Kč měsíčně. Odměna bude
poskytována ode dne 19.11.2014.
d) stanovuje v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon
funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 5.800,- Kč
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 19.11.2014.
e) Stanovuje v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích, že při souběhu výkonu
několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze
za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
16/2014-2.ZO
a) schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí Královéhradeckého kraje na rok 2014
b) schvaluje smlouvu č. 14JPO03-0074 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v
požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2014 s
Královehradeckým krajem, sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ:
70889546, zastoupenou RSDr. Ing. Otakarem Rumlem, 1. náměstkem hejtmana
Královéhradeckého kraje
c) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy č. 14JPO03-0074 s Královehradeckým
krajem, sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546,
zastoupenou RSDr. Ing. Otakarem Rumlem, 1. náměstkem hejtmana
Královéhradeckého kraje
17/2014-2.ZO
a) Schvaluje přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí na akci „Instalace TČ do
objektu OU Dubenec“ ve výši maximálně 1.190.808,- Kč.
b) Schvaluje smlouvu č.14168243 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, 14800 Praha 11, IČ:00020729
zastoupeným ředitelem ing. Petrem Valdmanem.
c) Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy č.14168243 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, 14800 Praha 11,
IČ:00020729 zastoupeným ředitelem ing. Petrem Valdmanem.
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18/2014-2.ZO
Schvaluje uzavření smlouvy o zemědělském pachtu s Tomášem Boučkem, sídlo:
Benátky 6, 50303 Smiřice, IČO:45982872, v ceně 0,80 Kč za 1m2 parcel s využitím
orná půda, v ceně 0,45 Kč za 1m2 za parcely s využitím trvalý travní porost a v ceně
0,45 za parcely s využitím vodní plocha.
19/2014-2.ZO
schvaluje proplacení pololetních odměn členkám Sboru pro občanské záležitosti a to
následovně: Janě Matějčkové 2000,- Kč, Kateřině Dohnalové 2000,- Kč, Lence
Šimkové 2000,- Kč, Marii Burešové 2000,- Kč a Ludmile Vobickové 2000,- Kč.
20/2014-2.ZO
a) Schvaluje výsledek výběrového řízení na pořízení dopravního hasičského vozidla a
souhlasí s výběrem dodavatele společností THT Polička, s. r. o., se sídlem
Starohradská 316, 572 01 Polička, IČ: 465 08 147, s nabídkovou cenou ve výši
1.630.000,- Kč bez DPH.
b) Pověřuje starostu obce podpisem dodavatelské smlouvy se společností THT Polička,
s. r. o., se sídlem Starohradská 316, 572 01 Polička, IČ: 465 08 147 na částku
1.630.000,- Kč bez DPH

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

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

