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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

15.
USNESENÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 27.05.2020
150/2020-15.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 27.05.2020:
1) Schválení programu zasedání.
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
3) Shrnutí práce ZO, obce Dubenec.
4) Projednání závěrečného účtu obce Dubenec za rok 2019
5) Projednání účetní uzávěrky obce Dubenec za rok 2019
6) Projednání účetní závěrky ZŠ a MŠ Dubenec za rok 2019
7) Doplnění oddávajících osob z členů zastupitelstva obce
8) Projednání darovacích smluv pro ZŠ Dubenec
9) Žádost o navýšení počtu dětí v MŠ Dubenec pro rok 2020/21
10) Žádost o příspěvek na činnost SDH Dubenec
11) Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
12) Projednání zařazení území obce do MAS Hradecký venkov o.p.s.
13) Zřízení společné JPO III pro obec Lanžov
14) Projednání smluv o poskytnutí dotace z Královehradeckého kraje
15) Projednání žádosti o výprosu na parcele ppč.3253 v k.ú. Dubenec
16) Směna a prodej části parcely ppč. 3458 za část ppč. 3240 v k.ú. Dubenec
17) Prodej oddělené parcely ppč.2224/4 v k.ú. Dubenec
18) Rozpočtová změna č.2/2020
19) Diskuse
20) Závěr
151/2020-15.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje
a) schvaluje zapisovatelem zápisu

Petra Krejčího
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b) schvaluje ověřovateli zápisu
c) schvaluje přípravou návrhu usnesení

Radomíra Joneše a Bohumila Tomáška
Petra Čtvrtečku

152/2020-15.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením Obce Dubenec
a schvaluje Závěrečný účet obce Dubenec za rok 2019, včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření Obce Dubenec za rok 2019 bez výhrad.
153/2020-15.ZO
Zastupitelstvo Obce Dubenec
a) 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,
b) schvaluje převod hospodářského výsledku ve výši 2.368.056,65 Kč na účet 432 výsledek hospodaření předcházejících účetních období,
c) tímto schvaluje účetní závěrku obce Dubenec za rok 2019.
154/2020-15.ZO
Zastupitelstvo Obce Dubenec
a) 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,
b) schvaluje převod hospodářského výsledku organizace ve výši 12.399,34 Kč do
rezervního fondu,
c) tímto schvaluje účetní závěrku obce Základní školy Dukelských bojovníků a mateřské
školy, Dubenec za rok 2019.
155/2020-15.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje jako oddávající osoby zastupitelku paní Renátu
Derdovou a zastupitele pana Petra Čtvrtečku.
156/2020-15.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
1) Schvaluje přijetí finančního daru pro zřizovanou organizaci Základní škola Dukelských
bojovníků a mateřskou školu, Dubenec, IČ: 75017881, se sídlem Dubenec 156, 544 55,
Dubenec od obce Vilantice, IČ: 00580767, se sídlem Vilantice 101, 544 01 Dvůr Králové
nad Labem, zastoupenou Dagmar Jarošovou, starostkou, v členění:
a) finanční dar ve výši 56.000,- Kč pro provoz základní školy,
b) finanční dar ve formě proplacených faktur vydaných v roce 2020 do výše 20.000,- Kč,
pro vybavení mateřské školy,
2) pověřuje ředitelku organizace Mgr. Martinu Jonešovou podpisem darovacích smluv.
157/2020-15.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) Schvaluje přijetí finančního daru 2000,- Kč pro zřizovanou organizaci Základní škola
Dukelských bojovníků a mateřskou školu, Dubenec, IČ: 75017881, se sídlem
Dubenec 156, 544 55, Dubenec od obce Doubravice, IČ:00580759, se sídlem
Doubravice 155, 544 51, Doubravice, zastoupenou Milošem Valáškem, starostou,
b) pověřuje ředitelku organizace Mgr. Martinu Jonešovou podpisem darovací smlouvy.
158/2020-15.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) Schvaluje přijetí finančního daru 11.000,- Kč pro zřizovanou organizaci Základní
škola Dukelských bojovníků a mateřskou školu, Dubenec, IČ: 75017881, se sídlem
Dubenec 156, 544 55, Dubenec od Městyse Velký Vřešťov, IČ: 00484776, se sídlem
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Velký Vřešťov 34, 544 54, Velký Vřešťov, zastoupeným Dagmar Hrochovou,
starostkou,
b) pověřuje ředitelku organizace Mgr. Martinu Jonešovou podpisem darovací smlouvy.
159/2020-15.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje dle §23, odst. 5, školského zákona č. 561/2004 Sb. v
platném znění navýšení kapacity mateřské školy v oddělení na adrese Dubenec čp.239 na
celkový počet 26 dětí.
160/2020-15.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje finanční dar ve výši 5000,- Kč pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Dubenec, IČ: 65715721, se sídlem Dubenec 153, 54455 Dubenec u Dvora Králové
n.L.,
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.
161/2020-15.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje finanční dar ve výši 5000,- Kč pro Linka bezpečí, z.s., IČ:61383198, se
sídlem Ústavní 95, 18102, Praha 8,
b) Pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem darovací smlouvy s Linka bezpečí, z.s.,
IČ: 61383198 se sídlem Ústavní 95, 18102, Praha 8, zastoupenou Soňou
Petráškovou, ředitelkou.
162/2020-15.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje zařazení území obce do územní působnosti místní
akční skupiny Hradecký venkov o.p.s. na období 2021-2027.
163/2020-15.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s uzavřením smlouvy o sdružení prostředků požární ochrany s obcí Lanžov,
IČ:00580198, se sídlem Lanžov 2, 544 01 Dvůr Králové n.L.
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o sdružení prostředků požární ochrany s
obcí Lanžov, IČ:00580198, se sídlem Lanžov 2, 544 01 Dvůr Králové n.L.,
zastoupenou Alenou Skořepovou, starostkou obce.
164/2020-15.ZO
Zastupitelstvo Obce Dubenec
a) schvaluje přijetí dotace na projekt „Workoutové hřiště v zahradě ZŠ Dubenec“ z
programu 20POVU1 ve výši 144000,- Kč od Královehradeckého kraje, IČ:70889546,
Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dotaci č. 20POVU1-0014 s
Královehradeckým krajem, IČ:70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 50003
Hradec Králové zastoupeným PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D, hejtmanem.
165/2020-15.ZO
Zastupitelstvo Obce Dubenec
a) schvaluje přijetí dotace na projekt „Zachování provozu maloobchodní prodejny v
Dubenci“ z programu 20RRD10 ve výši 50.000,- Kč od Královehradeckého kraje,
IČ:70889546, Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dotaci č. 20RRD10-0066 s
Královehradeckým krajem, IČ:70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 50003
Hradec Králové zastoupeným PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D, hejtmanem.
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166/2020-15.ZO
Zastupitelstvo Obce Dubenec
a) schvaluje přijetí dotace na projekt „Doplnění řidičů JPO III Dubenec“ z programu
20RRD12 ve výši 20.000,- Kč od Královehradeckého kraje, IČ:70889546, Pivovarské
náměstí 1245, 50003 Hradec Králové,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dotaci č. 20RRD12-0001 s
Královehradeckým krajem, IČ:70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 50003
Hradec Králové zastoupeným PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D, hejtmanem.
167/2020-15.ZO
Zastupitelstvo Obce Dubenec
a) Souhlasí s výprosou části parcely ppč.3253 v k.ú. Dubenec pro pana Ladislava
Klauze (nar. 1946) trvale bytem Dubenec čp.208, 54455 Dubenec,
b) Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o výprose s panem Ladislavem Klauzem
(nar. 1946), trvale bytem Dubenec čp.208, 54455 Dubenec.
168/2020-15.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec,
a) souhlasí se směnou, rozdělením a prodejem nadbytečné výměry parcel ppč.1431/3,
1297/4, 1308/12, 3559 a 1426/3 vše v k.ú. Dubenec dle geometrických plánu č.734425/2019 a č.724-383/2019,
b) pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem směnné smlouvy s doplatkem ceny v
hodnotě 5.719,- Kč panem Radomírem Jonešem,(nar. 1971), trvale bytem Dubenec
čp.124, 54455, Dubenec.
169/2020-15.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s rozdělením prodejem odděleného dílu parcely ppč. 2224/4 v k.ú. Dubenec,
zahrada, o výměře 193 m2 za 13764,- Kč panu Maxmiliánovi Dlabolovi, (nar. 1989),
trvale bytem Dubenec čp.216, 54455, Dubenec,
b) pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem smlouvy o prodeji odděleného dílu
parcely ppč.2224/3 v k.ú. Dubenec s panem Maxmiliánem Dlabolou, (nar. 1989),
trvale bytem Dubenec čp.216, 54455, Dubenec.
170/2020-15.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č.2/2020.

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

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

