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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

28.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 10.05.2017
Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 19:02 hodin. Přítomni byli členové ZO: Jaroslav
Huňat, Petr Krejčí, Petr Čtvrtečka, Irena Hlavová, Jan Jarolímek, ing. Jaroslav Čížek,
Bohumil Tomášek, Luboš Lesák a Radomír Joneš. Zastupitelé Renata Derdová a Ondřej
Janeček a byli z jednání omluveni. Starosta oznámil, že zastupitelstvo obce je usnášení
schopné.
Pan starosta uvítal zastupitele a hosty a poté přečetl program zasedání ZO tak jak byl
navržen na pozvánce a programu.
Byl navržen následující program zasedání ZO dne 10.05.2017:
Schválení programu zasedání.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
Informace o činnosti OÚ Dubenec (ZO Dubenec).
Projednání vyhlášek pro zřízení školského obvodu pro ZŠ a MŠ.
Projednání účetní závěrky obce Dubenec za rok 2016 a převod
hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení.
6) Žádost o příspěvek - Sokol Dubenec - Oddíl šachu
7) Diskuse, závěr
1)
2)
3)
4)
5)

Pan starosta vyzval zastupitele k možnému doplnění, nebo změně programu. Zastupitelé
této možnosti nevyužili a tak nechal pan starosta hlasovat o usnesení.
236/2017-28.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 10.05.2017:
1) Schválení programu zasedání.
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Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
Informace o činnosti OÚ Dubenec (ZO Dubenec).
Projednání vyhlášek pro zřízení školského obvodu pro ZŠ a MŠ.
Projednání účetní závěrky obce Dubenec za rok 2016 a převod hospodářského
výsledku ve schvalovacím řízení.
6) Žádost o příspěvek - Sokol Dubenec - Oddíl šachu
7) Diskuse, závěr
9-0-0
2)
3)
4)
5)

2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele
usnesení
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 10.05.2016 byl navržen Petr Krejčí,
ověřovateli zápisu Renáta Derdová a Bohumil Tomášek, zpracovatelem usnesení Petr
Čtvrtečka. Nikdo ze zastupitelů neměl námitek proti této nominaci a tak bylo přistoupeno
k hlasování.
237/2017-28.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje
a) schvaluje zapisovatelem zápisu
b) schvaluje ověřovateli zápisu
c) schvaluje přípravou návrhu usnesení

3.

Petra Krejčího
ing. Jaroslav Čížek a Bohumila Tomáška
Petra Čtvrtečku
9-0-0

Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci a ZO Dubenec

Pan starosta oznámil, že byla zahájena pasportizace veřejného osvětlení, pracovně je
rozdělena na tři etapy a to dolní Dubenec – rozvaděč u autobusové zastávky u bývalého
hostince, střední Dubenec – rozvaděč u staré požární zbrojnice a horní Dubenec – rozvaděč
v garážích pod Bioskami. V současnosti se zapisují sloupy, materiál sloupu a vlastník, dále
se zapisují konzoly svítidel a svítidla samotná. Z těchto situačních nákresů vzniká mapový
podklad rozvodu přívodního vedení.
Pan starosta dále oznámil, že byla zahájena výstavba polní cesty HC1, spojující Hřibojedy
s Končinami a silnicí III. třídy č. 376 z Libotova do Dubence. Investorem celé stavební akce
je Státní pozemkový úřad. Zhotovitel je firma Colas Hradec Králové. Technický dozor provádí
Ing. Burianec ze společnosti Dopravně inženýrská kancelář s.r.o. Dále uvedl, že
v současnosti je stavba vytyčena, firma strhla původní povrch a je provedeno výškové
zaměření. Dále jsou průběžně naváženy betonové trubky a meliorační žlaby na stavbu
propustků. Firmě Colas bylo poskytnuto zázemí za obecním úřadem.
Pan starosta oznámil, že proběhlo jednání s obcemi v rámci obvodu základní devítileté
školy a mateřské školy. Za obec Dubenec všem zúčastněným obcím pan starosta vypracoval
smlouvy a vyhlášky ke zveřejnění – více jako dnešní bod jednání.
Proběhlo pracovní zasedání MAS Hradecký venkov, pan starosta zde s konečnou platností
dojednali podmínky dotace pro venkovní učebnu a dotaci na modernizaci počítačového
vybavení a možnosti výuky jazyků. Celá akce je pojmenována „Stavba a modernizace
učeben ZŠ Dubenec“ a bude financována z IROP s podporou 95%. Celkový předběžný
rozpočet je 1.325.000,- Kč. Podíl obce bude 66.250,- Kč. Dále bylo projednáváno další
směřování Mikroregionu Hustířanka, jednání se účastnili i Jana Kuthanová, předsedkyně
mikroregionu obcí bitvy 1866 a ing. Jana Rejlová předsedkyně mikroregionu Roudnická
brázda. V těchto mikroregionech funguje tzv. Sdílené centrum služeb, kdy je prostřednictvím
mikroregionu zaměstnán pracovník, který má na starosti přípravy jednání, souhrny podkladů
pro vypisované dotace, přípravu veřejných vyhlášek, přípravu dotací pro občany z území a to
jak kotlíkové, tak další menší dotační krajské programy apod. Dále tento pracovník bude
organizovat školení pro starosty, zastupitele a občany obcí, organizovat kulturní a sportovní
činnost v mikroregionu a spravovat webové stránky. Mzda tokového člověka je hrazena
z poloviny dotací na profesionalizaci mikroregionů a z druhé poloviny příspěvky 15 obcí.
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Den po jednání s MAS proběhlo rovněž jednání Mikroregionu Hustířanka. Bylo schváleno
podání žádosti na údržbu a značení běžeckých tratí. Pokud vše dobře půjde, a bude sníh,
tak vznikne 58 km turistických tras, 6 km spojovacích tras a 13km sportovních okruhů.
Dále byla podána žádost o
dotaci na nádoby na sběr jedlých
olejů, do obce Dubenec tak
přibyde 6 uzamykatelných nádob
s fixačním držákem, tak aby
nebylo možné jejich přemístění.

Do těchto nádob bude možné
odevzdávat jedlé oleje a tuky, tak
aby nekončily v kanalizacích a
septicích, kde likvidují užitečné
enzymy a bakterie. Rovněž
vylévání tuků
do domácího
rozvodu kanalizace zapříčiňuje
ucpávání trubek a problémy
s kanalizací, (Ukázka kanalizační trubky ucpané tukem je na obrázku)
Dalším bodem jednání DSO Hustířaka
byla příprava časopisu – čtvrtletníku
celého
mikroregionu,
kterou
by
zpracovávala odborná osoba – paní
Sekyrková z portálu královedvorsko.cz
Formát časopisu bude 16xA4, každé obci
bude věnována 1A4 a 1A4 bude společná
pro akce mikroregionu. Jednalo by se o
2800 výtisku, které si obce budou
distribuovat svými silami do schránek.
V diskusi byl řešen den seniorů
v Lanžově,
přípravu
turistických
a
cyklistických tras (investice pouze do
tiskových materiálů a do značení, nikoliv
do úpravy povrchů stezek), přípravu profesionalizace – tzn. zpracování strategických
rozvojových plánů pro všechny obce a poté pro celý mikroregion a zpracování komunitních
plánů pro komunitní rozvoj. Příprava softwarového vybavení pro každou obec, aby byla
možnost pasportizace veřejných budov, inženýrských sítí, zeleně, mobiliáře apod. Příprava
školení společné osoby pro vykonávání práce bezpečnostního technika a školitele BOZP.
Dále nám obec Kuks sdělila, že odkládá rozhodnutí o vystoupení z DSO na neurčito, protože
vidí značný posun v jednání DSO.
Pan starosta dále uvedl, že dne 24.4.2017 proběhl konkurs na ředitele/ku základní školy
v Dubenci. Mgr. Jakub Holeček v neděli večer zaslal e-mailem omluvu, ve které oznámil, že
z osobních důvodů z konkursu odstupuje. Do konkursu tedy vstoupila pouze jedna
uchazečka, Mgr. Martina Jonešová. Po hlasování komise bylo 6 hlasů pro přijetí a 1 hlas
proti přijetí. Pan starosta tedy paní Mgr. Jonešovou prohlásil vítězem konkursu. Nyní pan
starosta připravuje další administrativní kroky k předání agendy ZŠ a MŠ Dubenec.
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Pan starosta oznámil, že v termínu 26 - 27.04.2017 proběhla druhá část kontroly
hospodaření obce Dubenec. Kontrolorky dva dny kontrolovali účetnictví, smlouvy, výběrová
řízení atd. Pan starosta s potěšením oznámil, že po několika letech má obec Dubenec
kontrolu bez chyb. Jedinou nezávažnou chybou bylo neodeslání potvrzení o splnění
nápravného opatření. K této chybě se přiznal pan starosta, který potvrzení o splnění
vypracoval, ale předal jej kontrolorům až při administrativní kontrole v Dubenci. Dle
kontrolorů mělo být potvrzení zasláno do konce roku 2016.
Další chybou, která je pouze zmíněna v textu a to chyba v účtu 606. Pro vysvětlení,
v minulosti ještě před rokem 2011 byly špatně předepsány poplatky za odpad a psa – tehdy
dle čísla popisného, což je v rozporu s vyhláškou, protože poplatky musí být předepsány na
osobu – tedy rodné číslo, u odpadů ještě na rekreační objekt – tedy číslo popisné, nebo
evidenční rekreačního objektu. V tuto účetní obec přesně eviduje, kolik nezaplacené
poplatky činí, ale obec není schopna je adresně vymoci, protože neexistuje přehled
zaplacených pohledávek dle obyvatel jednotlivých domů. Tato chyba nelze odstranit a bude
se opakovat i v dalších kontrolních zprávách.
Pan starosta oznámil, že ve spolupráci s účetní obce je připraven závěrečný účet obce
Dubenec k zveřejnění, stejně tak účetní závěrka, která bude projednána samostatně jako
bod dnešního programu.
Pan starosta oznámil, že s obcí Doubravice byla podepsána darovací smlouva na
příspěvek na automatický defibrilátor.
Dále pan starosta uvedl, že byly dokončeny studie projektů na změnu dispozice bytu
školníka na předškolní klub a dispozice změny šaten výjezdové jednotky v budově požární
zbrojnice. O změnách v požární zbrojnici se aktivně jedná s jednotkou JPO III a SDH.
Pan starosta se dále věnoval zprávě o činnosti na úseky údržby zeleně. Dne 12.4.2017 se
vrátil ze servisu traktor, bohužel 3.5.2017 jsme ho opět museli vrátit do servisu, protože se
začaly projevovat olejové netěsnosti v nábojích předních kol. Oprava bude dokončena do
konce 20. týdne.
Proběhlo sečení, vertikutace, pískování a hnojení trávníkových ploch u úřadu a v parku u
pekárny. V parku u pekárny připravujeme stabilizaci chodníčků vápennou směsí do
mlatových cestiček. Byly uklizeny „kupičky“ větví, které opět občané vytvořili v celém katastru
obce. Ve 21. týdnu je objednáno drcení a odvoz větví od kontejnerů u kovárny. Ing Čížek se
zmínil o tom, že plocha u kontejnerů u kovárny je zaplněna větvemi a dle jeho názoru je to
do budoucna velký problém. Pan starosta odpověděl, že obec má drcení a odvoz větví
zajištěné zdarma a poté co budou větve odvezeny nechá zpevnit plochu betonovými panely.
Taková plocha se bude lépe udržovat.
Poté se pan starosta věnoval shrnutí kulturního života v obci za poslední měsíc. Na
začátek oznámil, že se konaly Čarodějnice, poprvé se zapaloval oheň na pastvinách
odděleně od programu pro děti, který byl u hasičárny. Na pastvinách se pálily pouze větve
z jarních prořezávek. Pan Čtvrtečka uvedl, že již vloni se mluvilo o tom, že se celá akce
přesune dolů k hasičárně. Pan starosta mu odpověděl, že nepočítal s tím, že se na
pastvinách shromáždí takto velké množství ořezaných větví, nebyl důvod větve převážet a
tak starosta povolil spálení. Program u hasičárny pro děti zajistili hasiči a ohňostroj
zajišťovala obec. Celá akce byla přijata dost rozpačitě, pan Joneš prohlásil, že oheň na
pastvinách má jistou tradici a těžko se lidé budou přesvědčovat, aby trávili celý večer u
hasičárny. Pan Jarolímek se přidal s tím, že jako hasiči nestihli připravit menší hranici u
požární zbrojnice a tak byl problém i v tom, že lidé přecházeli mezi ohněm na Pastvinách a
požární zbrojnicí. Lidé si pochvalovali ohňostroj a zvukový doprovod. Pan Čtvrtečka
prohlásil, že ho mrzí vyjádření některých spoluobčanů o tom, že si SDH chce na každé akci
přivydělat. Dle jeho názoru má každý spolek stejnou šanci něco pro své spoluobčany udělat,
například nějakou kulturní, nebo sportovní akci a neexistovat jen sám pro sebe.
Pan starosta dále oznámil, že proběhla Dubenecká pouť, pouťový fotbal a Jarní zpívání
2017. Vážně uvažuje o tom, že Jarní zpívání z důvodu nezájmu již příští rok opakovat
nebudeme. V neděli proběhla mše svatá při příležitosti Dubenecké pouti v kostele Sv.
Josefa.
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4.

Projednání vyhlášek pro zřízení školského obvodu pro ZŠ a MŠ.

Pan starosta seznámil zastupitele s tím, že z důvodu dokončení celého legislativního
procesu zřízení školského obvodu je nutné schválit a zveřejnit obecně závazné vyhlášky,
kterými se provádí smlouvy o školském a před-školském obvodě. V příloze jednacího
materiálu zastupitelům rozeslal návrh vyhlášky k prostudování. Dále uvedl, že konzultoval její
znění s dozorovým orgánem Ministerstva vnitra v Hradci Králové a dle jejich sdělení můžeme
jednou vyhláškou určit jak školský, tak před-školský obvod. Pan Čtvrtečka se dotázal na to,
že se k němu dostala informace o tom, že byt školníka v základní škole bude přestavěn na
zařízení pro dvouleté děti. Pan starosta mu odpověděl, že tomu tak není, ve škole vznikne
třída pro předškolní děti, které musíme přijímat přednostně z celého školského obvodu. Tím
se zvýší kapacita současné školky pro přijímání dvouletých dětí.
Pan starosta otevřel rozpravu k tomuto bodu jednání, ale ze strany zastupitelů nebyly dotazy
ani připomínky a tak nechal hlasovat o usnesení.
238/2017-28.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s obecně závaznou vyhláškou č. 3/2017, kterou se stanoví část společného
školského obvodu základní školy a mateřské školy,
b) pověřuje starostu obce zveřejněním obecně závazné vyhlášky č. 3/2017, kterou se
stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy na pevné
a elektronické úřední desce obce Dubenec.
9-0-0

5.
Projednání účetní závěrky obce Dubenec za rok 2016 a převod
hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení.
Pan starosta seznámil zastupitele s protokolem o provedené kontrole hospodaření. Dále
uvedl, že ve spolupráci s účetní obce paní Janou Řehákovou připravili dokument Účetní
závěrka obce Dubenec 2016. Dle zákona o účetnictví tento dokument obsahuje:
Protokol o schválení/neschválení účetní závěrky
Zprávu o výsledku přezkoumání obce Dubenec, IČ:00277801, za rok 2016
Protokoly z kontrol obce Dubenec ve zřizované organizaci
Inventarizační zprávu za rok 2016
Výkazy obec Dubenec (Příloha-pro územní samosprávné celky, Výkaz zisku a ztráty,
Rozvaha)
6) Výkazy zřizované organizace Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola
Dubenec, IČ: 75017881 (Příloha-pro územní samosprávné celky, Výkaz zisku a
ztráty, Rozvaha)
1)
2)
3)
4)
5)

Ing. Čížek uvedl, že si dokumenty prostudoval jen zběžně a že hospodářský výsledek ve výši
1.667.492,12 Kč by mohl být dle jeho názoru ještě vyšší. Rozboru hospodaření obce se chce
věnovat na některém z příštích jednání zastupitelstva obce. Dále uvedl, že závěrka je
zpracována srozumitelně a dle zákona.
Ze strany zastupitelů poté nebylo dalších otázek a bylo přistoupeno k hlasování o usnesení.
U výsledku hlasování byl sepsán a podepsán protokol, který je nedílnou součástí dokumentu
Účetní závěrka obce Dubenec 2016.
239/2017-28.ZO
Zastupitelstvo Obce Dubenec
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1) nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s
§4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace
účetní jednotky,
2) tímto schvaluje účetní závěrku obce Dubenec za rok 2016,
3) převádí výsledek hospodaření předchozích účetních období ve výši 1.667.492,12 Kč na
účet 432.
9-0-0

6.

Žádost o příspěvek - Sokol Dubenec - Oddíl šachu

Pan starosta oznámil, že pan Luboš Hlava požádal o příspěvek na činnost oddílu šachu,
který jako jediný registrovaný klub oficiálně reprezentuje obec Dubenec. S panem Hlavou
jsme společně vyplnili žádost o příspěvek dle směrnice. V žádosti pan Hlava žádá o
příspěvek 5000,- Kč, který slouží k placení startovného a na cestovní výdaje. Pan staorsta
navrhnul tento příspěvek schválit.
Pan Tomášek si vzal slovo a otevřel diskusi k tomuto bodu. Dle jeho názoru aktivita šachistu
i členská základna neodpovídá žádané částce, kterou například dostávají hasiči, nebo
myslivci, navrhnul částku 1500,- Kč. Pan starosta mu odpověděl, že šachový oddíl
dlouhodobě sleduje, a i když někteří členové nejsou z Dubence, je oddíl šachistů jedním z
mála spolků, který obec Dubenec reprezentuje v celém kraji. Navíc například jeden z členů je
z Vrchlabí, ale vede kroužek šachu na Dubenecké základní škole a snaží se tak do členské
základny získat mladé lidi. Pan Tomášek se dále zeptal, proč toto nebylo uvedeno v žádosti
o příspěvek. Pan starosta mu odpověděl, že pan Hlava patrně vycházel z bezproblémově
schválených příspěvků v minulých letech a tak se v žádosti nerozepsal. Pan Tomášek
odpověděl, že kdyby mu byly tyto informace známy tak na toto téma ani diskusi neotevírá.
Pan starosta dal hlasovat o usnesení.
240/2017-28.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje finanční dar ve výši 5000,- Kč oddílu šachu při Sokol Dubenec,
IČ:75017881, se sídlem Dubenec 53, 54455 Dubenec,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy a poskytnutí daru se oddílu šachu při
Sokol Dubenec, IČ:75017881, se sídlem Dubenec 53, 54455 Dubenec zastoupené
panem Lubošem Hlavou, vedoucím oddílu.
9-0-0

7.

Diskuse, závěr








Pan starosta oznámil, že se velmi omlouvá, ale vzhledem k probíhající kontrole z
Krajského úřadu stačil pouze podat žádost o Vesnici roku, ale vypracovat všechny
přílohy v rozsahu třicet až čtyřicet stran nebylo v jeho silách. Jinak se soutěže účastní
11 obcí z Královehradeckého kraje.
Pan starosta dále oznámil, že vyhodnotil třídění odpadu za první čtvrtletí 2017.
Podařilo se splnit plánovaný nárůst produkce plastů. Bohužel, došlo k velkému
poklesu ve třídění papíru a především skla. Toto je způsobeno tím, že občanům stačí
odvoz plastů a ostatní tříděné komodity vyhazují do směsného odpadu. Zisk z EKOKOM se zvýšil, ale ne o tolik, jak bylo kalkulováno.
Pan Joneš poděkoval starostovi za zaslanou informaci ohledně oprav cesty mezi
Vilanticemi a Dubencem přes Pastviny. Dotázal se, jaká je pravděpodobnost toho, že
se dotace skutečně získá a oprava bude realizována. Pan starosta mu odpověděl, že
vzhledem k tomu, že nejde o evropské dotační prostředky, ale o národní, je
pravděpodobnost velmi vysoká. Ovšem 100% záruku toho, že oprava proběhne nedá
ani nikdo z KÚ.
Pan Tomášek navázal na původní rozpravu ohledně Čarodějnic a pomluv které
zachytil na adresu SDH, především ohledně toho, že se SDH obohacuje na všech
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obecních akcích tím, že provádí občerstvení. S tím výrazně nesouhlasí, protože
v minulosti několik kulturních akcí pořádal a kdo si něco takového nezkusí, tak by
neměl kritizovat. Pan starosta mu odpověděl, že i on má značné zkušenosti
s vedením restauračního zařízení a pořádáním kulturních akcí a pokud si někdo
myslí, že se zavděčí všem lidem a nikdo nebude pomlouvat, tak je to celkem naivní.
Nyní by se především měli spolky dát dohromady proti rostoucí hrozbě ze strany
EET, které podle současné vyhlášky je do 170 tis. Kč. Starosta uvedl, že
prostřednictvím Sdružení místních samospráv tlačí na ministerstvo financí, aby se
EET pro spolky změnilo minimálně na 300 tis. Kč, což je i tak zlomek hodnoty, kterou
evidují spolky v zahraničí. Dále uvedl, že si je vědom toho, že SDH na provoz svého
sportovního týmu potřebuje dost finančních prostředků a proto vznikla v loňském roce
dohoda, že si SDH bude přivydělávat na obecních akcích občerstvením.
S pomluvami a závistí se každý kdo dělá do kulturního a veřejného života, musí
popasovat sám, pan starosta si ani neumí představit nějaké usnesení, nebo opatření,
které by tomuto jevu mělo zabraňovat, nebo předcházet. Pokud se jedná o rivalitu
mezi spolky, je to tak jak uvedl na začátku jednání, každý má šanci pro své
spoluobčany něco udělat.
Pan Čtvrtečka poděkoval panu Tomáškovi za zastání, sdělil, že se s pomluvami a
závistí umí vyrovnat a zároveň pozval všechny na hasičské slavnosti, které se budou
konat 28. května už od 13 hodin v areálu u požární zbrojnice. Program je pro všechny
věkové generace a tak doufá, že bude přát počasí a všichni si den připravený SDH
pro všechny občany Dubence užijí.
Pan Deger se zeptal na další existenci pobočky České pošty v Dubenci. Údajně
zachytil informaci, že se pošta v Dubenci bude rušit. Pan starosta mu odpověděl, že
tuto informaci také zachytil, ale že se nezakládá na pravdě. Neví, jestli tyto informace
účelově šíří někdo z pošty, nebo je to jen prostá pomluva. K situaci s Českou poštou
je to tak, pobočka pošty v Dubenci zůstane! Česká pošta hledala podnikatele, který
by provozoval poštu v zastoupení, tzv. Poště partner, z doslechu se pan starosta
dozvěděl, že došlo k jednání s Coop, ale smlouva nebyla uzavřena. Pan starosta dále
sdělil, že dělá všechno proto, aby Pošta v Dubenci zůstala. Prostřednictvím členství
v několika organizacích, především ve Sdružení místních samospráv ČR aktivně
vystupuje společně s ostatními obcemi Královehradeckého kraje proti rušení
poštovních provozoven ke kterým pošta nemá zákonný důvod a hlavně svou
dezinformační kampaní ovlivňuje veřejnost.

Další podněty ani dotazy do diskuse dále nebyly a tak pan starosta v 20:28 hod. ukončil
jednání zastupitelstva obce Dubenec.
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 10.05.2017 – viz příloha č.1 - 28. USNESENÍ ZO
Dubenec konaného dne 10.05.2017.
Příloha č.2 – Prezenční listina
Příloha č.3 – Vzor vyhlášky o stanovení školského obvodu
Příloha č.4 – Protokol o schválení účetní závěrky + opis účetních dat účtu SU/AU 431/0316
Příloha č.5 – Žádost o příspěvek z rozpočtu obce Dubenec – oddíl šachu
Datum vyhotovení zápisu: 19.05.2017
Starosta obce:

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Huňat, v.r.
.......................................
Jaroslav Huňat
ing. Jaroslav Čížek, v.r.
..........................................
Jaroslav Čížek

Bohumil Tomášek, v.r.
.......................................
Bohumil Tomášek

