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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

6.
USNESENÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 11.03.2015

40/2015-6.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje tento program zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 11.03.2015:
1. Schválení programu.
2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
3. Projednání smlouvy o poskytnutí dotace SFŽP k projektu „Ekologické řešení biologicky
rozložitelného odpadu obcí Dubenec, Lanžov, Vilantice a Hřibojedy.
4. Projednání pověření starosty obce k rozpočtovým změnám.
5. Nabídka odkupu komunikace na ppč.2376 v k.ú. Dubenec.
6. Žádost o příspěvek na výstavu papírových modelů.
7. Diskuse
8. Závěr
41/2015-6.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

42/2015-6.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje smlouvu č. 14175424 o poskytnutí podpory se Státním fondem životního
prostředí ČR, IČO: 00020729, se sídlem Kaplanova 1931/1, 14800 Praha 11,
zastoupené Ing. Petrem Valdmanem
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b) Pověřuje starostu podpisem smlouvy č.14175424 o poskutnutí podpory s Státním
fondem životního prostředí ČR, IČO: 00020729, se sídlem Kaplanova 1931/1, 14800
Praha 11, zastoupené Ing. Petrem Valdmanem
43/2015-6.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec stanovuje:
v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízení), ve
znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření v následujícím rozsahu:
a) do výše 100 000,- Kč u jednotlivých závazných ukazatelů, jsou-li vyvolaná
organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční
prostředky obce.
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta samostatně provádět jen v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárie
nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení
úhrady je vázáno penalizací mohou výrazně překročit případná rizika neoprávněné
úhrady
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje,
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože
výdaj musí být realizován, tj. i v případech vyšších výdajů nezávislých na vůli obce.
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v
kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení
rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění (možno podat i ústně)
44/2015-6.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s odkupem parcely ppč. 2376 v k.ú. Dubenec
b) pověřuje starostu obce zveřejněním záměru
45/2015-6.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
zastupitelstvo obce Dubenec
a) Souhlasí s finančním darem 5000,- Kč kroužku papírových modelů při Základní škole
Dukelských bojovníků a mateřské škole, okr. Trutnov zastoupené ing. Ladislavem
Provazníkem
b) Pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy s kroužkem papírových modelů při
Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, okr. Trutnov zastoupené ing.
Ladislavem Provazníkem

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

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

