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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

13.
USNESENÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 18.12.2019
127/2019-13.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 18.12.2019:
1) Schválení programu zasedání.
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
3) Shrnutí práce ZO, obce Dubenec.
4) Výběr zhotovitele VZMR "TI pro výstavbu RD v lokalitě Z01 "U obecního úřadu"
Dubenec, okr. Trutnov"
5) Projednání darovací smlouvy SDH Dubenec
6) Projednání vyhlášky o místním poplatku ze psů č.3/2019
7) Projednání vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č.4/2019
8) Projednání rozpočtu obce pro rok 2020
9) Projednání rozpočtové změny č.9/2019
10) Projednání investiční akce stavby workoutového hřiště v zahradě základní školy v
Dubenci
11) Diskuse
12) Závěr
128/2019-13.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje
a) schvaluje zapisovatelem zápisu
b) schvaluje ověřovateli zápisu
c) schvaluje přípravou návrhu usnesení
129/2019-13.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec

Petra Krejčího
Radomíra Joneše a Bohumila Tomáška
Petra Čtvrtečku
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a) schvaluje vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "TI pro
výstavbu RD v lokalitě Z01 "U obecního úřadu" Dubenec, okr. Trutnov", firmu
INGPLAN s.r.o., IČ: 63217031, se sídlem Velká Jesenice 1, 55224, Velká Jesenice
za celkovou cenu 300.000,- Kč bez DPH,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu
"TI pro výstavbu RD v lokalitě Z01 "U obecního úřadu" Dubenec, okr. Trutnov", s
firmou INGPLAN s.r.o., IČ: 63217031, se sídlem Velká Jesenice 1, 55224, Velká
Jesenice zastoupenou ing. Zdeňkem Stolínem.
130/2019-13.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje přijetí movitého daru 1ks Fixační desky SPENCER B – back PIN + popruhy
a fixátor hlavy v hodnotě 8 217,-Kč (Slovy: Osmtisícdvěstěsedmnáct korun českých),
b) pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy s SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Dubenec, IČ: 65715721, se sídlem Dubenec 153, 54455 Dubenec u Dvora
Králové n.L., zastoupeným Lubošem Lesákem, starostou.
131/2019-13.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec,
a) souhlasí s obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku ze psů č. 3/2019,
b) pověřuje starostu obce zveřejněním vyhlášky o místním poplatku ze psů č.3/2019.
132/2019-13.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec,
a) souhlasí s obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů č. 4/2019,
b) pověřuje starostu obce zveřejněním vyhlášky o místním poplatku místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů č. 4/2019.
133/2019-13.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje v souladu s § 84 odst. 2) písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů rozpočet obce
Dubenec na rok 2020, jako přebytkový v následujícím sestavení: Celkové příjmy ve výši
14.637.120,- Kč. Celkové výdaje ve výši 13.175.780 Kč. Financování ve výši 1.286.000,- Kč.
Uvedený celkový přebytek rozpočtu obce na rok 2020 v souhrnné výši 175.340,- Kč bude
poukázán na účet AU8115.
134/2019-13.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č.9/2019.
135/2019-13.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje investiční akci stavby workoutového hřiště v zahradě Základní školy v
Dubenci čp.156 v celkové hodnotě 340280,- Kč,
b) pověřuje starostu obce podáním žádosti o dotaci z Královehradeckého kraje,
programu obnovy venkova - 20POVU1 na spolufinancování akce Workoutové hřiště v
zahradě ZŠ Dubenec.
Jaroslav Huňat, v.r.
………………………….
Jaroslav Huňat
starosta

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

