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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

19.
USNESENÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 08.06.2016
158/2016-19.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje tento program zasedání zastupitelstva obce konaného
dne 08.06.2016:
Schválení programu zasedání.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
Shrnutí činnosti Obce Dubenec (ZO Dubenec)
Projednání závěrečného účtu obce Dubenec za rok 2015
Projednání účetní závěrky za rok 2015
Projednání dodatku smlouvy s Marius Pedersen a.s.
Projednání nájemní smlouvy s Povodí Labe s.p., akce chodníky v obci Dubenec
II.etapa
8) Projednání rozpočtové změny č.3/2016
9) Projednání věcného břemene pro ppč.2216 v k.ú. Dubenec
10) Sociální podnik Hustířanka služby s.r.o.
11) Diskuse, závěr
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

159/2016-19.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje
a) schvaluje zapisovatelem zápisu
b) schvaluje ověřovateli zápisu
c) schvaluje přípravou návrhu usnesení

Petra Krejčího
ing. Jaroslav Čížka a Renatu Derdovou
Petra Čtvrtečku

160/2016-19.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce a schvaluje
závěrečný účet obce za rok 2015, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2015 s výhradou, na základě níž přijímá opatření k nápravě, uvedená v příloze č. 2,
zápisu z jednání zastupitelstva obce č.19/2016.
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161/2016-19.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje účetní závěrku za rok 2015 s opravami do dalšího období,
b) souhlasí s protokolem č.1/08-06-2015 o schválení účetní závěrky za rok 2015,
c) převádí výsledek hospodaření obce Dubenec ve výši 1.518.441,58 Kč do účetního
roku 2016 na účet 432.
162/2016-19.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) schvaluje dodatek smlouvy č.XAL.č.952398 se společností Marius Pedersen a.s., IČ:
42194920, se sídlem Průběžná 1940/3, 50009 Hradec Králové zastoupenou p.
Milanem Horákem,
b) pověřuje starostu obce podpisem dodatku smlouvy č.XAL.č.952398 se společností
Marius Pedersen a.s., IČ: 42194920, se sídlem Průběžná 1940/3, 50009 Hradec
Králové zastoupenou p. Milanem Horákem.
163/2016-19.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) souhlasí s uzavřením smlouvy číslo 6DHM160154 o nájmu pozemku v průběhu stavby
s Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70890005 se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03
Hradec Králové – Slezské Předměstí, zastoupeným Ing. Bohumilem Pleskačem,
ředitelem závodu Jablonec nad Nisou,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy číslo 6DHM160154 o nájmu pozemku v
průběhu stavby s Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého
951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, zastoupený: Ing. Bohumilem
Pleskačem, ředitelem závodu Jablonec nad Nisou.
164/2016-19.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č.3/2016.
165/2016-19.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene práva chůze a jízdy pro parcelu ppč.
2216 v k.ú. Dubenec pro vlastníky parcel ppč.2217, 537 a 2240/15 v k.ú. Dubenec.
Výše úplaty je 500,- Kč,
b) pověřuje starostu jednáním a podpisem smlouvy o věcném břemeni práva chůze a
jízdy pro parcelu ppč. 2216 v k.ú. Dubenec pro vlastníky parcel ppč.2217, 537 a
2240/15 v k.ú. Dubenec.
166/2016-19.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec pověřuje Jaroslava Huňata, starostu obce, narozeného
23.02.1975, trvale bytem Dubenec 13 okres Trutnov, aby s odkazem s ustanovením §84,
odstavec 2, písmeno e) zákona č.128/2000 o obcích, ve znění změn a doplňků, jednal
jménem obce ve věci přijetí společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným
Hustířanka služby, s.r.o.

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

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

