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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

13.
USNESENÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 09.12.2015

115/2015-13.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje tento program zasedání zastupitelstva obce konaného
dne 09.12.2015:
1) Schválení programu zasedání
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení
3) Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci (nebo ZO Dubenec)
4) Žádost o použití rezervního fondu zřizované organizace
5) Žádost o zřízení věcného břemene ČEZ
6) Rozpočet 2016
7) Financování akcí 2015-2016
8) Projednání smlouvy o zabezpečení nakládání s BRKO.
9) Diskuse, závěr
116/2015-13.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

117/2015-13.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec souhlasí s čerpáním rezervního fondu organizace Základní škola
Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec IČ: 75017881, dle zák. č.250/2000 Sb. ,ve
výši 40000,- Kč na pokrytí vícenákladů spojených s čerpáním mzdových prostředků v roce
2015.
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118/2015-13.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) schvaluje přijetí investičního úvěru od České spořitelny, a.s. až do výše 4.600.000,-(slovy: Čtyři miliony šest set tisíc korun českých) na financování projektu s názvem
"Chodníky v obci Dubenec - I. Etapa", nákupu pozemku pč.3253 (orná půda) a
pozemku pč. 3463 (orná půda) evidovaných na listu vlastnictví č. 36, katastrální území
a obec Dubenec, včetně souvisejících výdajů a refinancování Smlouvy o úvěru č.
0418875429. Se splatností do 30.11.2024. Peněžité závazky vzniklé na základě této
smlouvy o úvěru nebudou zajištěny žádnými zajišťovacími prostředky, tj. pouze
budoucími rozpočtovými příjmy obce Dubenec.
b) pověřuje starostu obce Jaroslava Huňata, nar.23.2.1975 sjednáním podmínek úvěru a
podpisem úvěrové dokumentace.
119/2015-13.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje smlouvu o zabezpečení nakládání s biologicky rozložitelnými odpady s
firmou AFM, s.r.o., IČ:27469816, se sídlem Konecchlumského 513, 50601 Jičín,
zastoupenou Michaelou Černou, jednatelkou
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o zabezpečení nakládání s biologicky
rozložitelnými odpady s firmou AFM, s.r.o., IČ:27469816, se sídlem Konecchlumského
513, 50601 Jičín, zastoupenou Michaelou Černou, jednatelkou

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

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

