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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

16.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 24.06.2020
Jednání zahájil starosta obce Jaroslav Huňat v 19:02 hodin. Přítomni byli členové ZO: Jaroslav
Huňat, Renata Derdová, Veronika Bašová, Petr Čtvrtečka, Irena Hlavová, Radomír Joneš, Petr
Krejčí, Luboš Lesák a Bohumil Tomášek.
Pan starosta dále uvedl, že zastupitel pan Ondřej Janeček se z jednání omluvil a pan Petr Štědrý
podal rezignaci k 31.5.2020. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné v počtu 9 zastupitelů.

Schválení programu

1.

Pan starosta uvítal přítomné zastupitele, konstatoval, že je zastupitelstvo usnášení schopné. Poté
přečetl program jednání zastupitelstva, tak jak byl navržen v pozvánce.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Schválení programu zasedání.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
Shrnutí práce ZO, obce Dubenec.
Chodníky II. etapa, záměry rozdělení pozemků
Žádost o příspěvek Šachový oddíl Dubenec
SDH Dubenec, finanční dar, sběr kovového šrotu
Rozpočtová změna č.3/2020
Diskuse, závěr

Poté se dotázal zastupitelů na jejich změny a doplnění programu. Ze strany zastupitelů zájem nebyl
a tak sám přistoupil k doplnění programu.
 Projednání a odsouhlasení aktualizace PSZ (srpen 2019) ke KoPÚ Lanžov,
o Státní pozemkový úřad navrhl změnu v plánu společných zařízení (PSZ) Komplexní
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pozemkové úpravy Lanžov (KoPÚ). Zařazeno jako bod 7.
Smlouvy GasNet s.r.o. – plynovod rozvojová zóna
o Společnost GasNet s.r.o. zaslala obci smlouvu o spolupráci při stavbě plynovodu
v rozvojové zóně u obecního úřadu. Zařazeno jako bod 8.
Ukončení činnosti Hustířanka služby s.r.o.
o Skončila dotační podpora společnosti a úřad práce opět umožňuje opakování dotací
pro zaměstnance v režimu veřejně prospěšných prací. Zařazeno jako bod 9.
Revokace usnesení 154/2020-15.ZO o schválení účetní závěrky Základní školy Dukelských
bojovníků v Dubenci.
o Pan starosta se omluvil za chybu při minulém jednání, omylem do usnesení doplnil
částku převodu do rezervního fondu z roku 2018. Je nutné znovu hlasovat o účetní
závěrce zřizované organizace. Zařazeno jako bod 11.

Nebylo dalších dotazů, ani připomínek, bylo přistoupeno k hlasování o programu zasedání.
171/2020-16.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 24.06.2020:
1) Schválení programu zasedání.
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
3) Shrnutí práce ZO, obce Dubenec.
4) Chodníky II. etapa, záměry rozdělení pozemků
5) Žádost o příspěvek Šachový oddíl Dubenec
6) SDH Dubenec, finanční dar, sběr kovového šrotu
7) Projednání a odsouhlasení aktualizace PSZ (srpen 2019) ke KoPÚ Lanžov
8) Smlouvy GasNet s.r.o. – plynovod rozvojová zóna
9) Ukončení činnosti Hustířanka služby s.r.o.
10) Rozpočtová změna č.3/2020
11) Revokace usnesení č.154/2020-15.ZO Schválení účetní závěrky zřizované organizace
12) Diskuse, závěr
9-0-0

2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele
usnesení
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 24.06.2020 byl navržen Petr Krejčí, ověřovateli
zápisu Radomír Joneš a Bohumil Tomášek, zpracovatelem usnesení Petr Čtvrtečka. Pan starosta
se dotázal zastupitelů, zda souhlasí s nominací a poté přečetl usnesení.
172/2020-16.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje
a) schvaluje zapisovatelem zápisu
b) schvaluje ověřovateli zápisu
c) schvaluje přípravou návrhu usnesení

Petra Krejčího
Radomíra Joneše a Bohumila Tomáška
Petra Čtvrtečku
9-0-0

3.

Informace o činnosti OÚ Dubenec a ZO Dubenec

Práce obce a obecního úřadu.
Pan starosta seznámil zastupitele s činností obec a úřadu.
Dle schváleného usnesení byl připraven protokol o schválení účetní závěrky.
Byly odeslány žádosti o souhlas s rozdělením pozemků, projednaných na minulém zasedání, na
stavební úřad ve Dvoře Králové n.L. – obec nyní čeká na schválení, poté proběhne sepsání
smlouvy a podání na katastr.
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Byla sepsána darovací smlouva pro SDH, pan Lesák se doposud nedostavil k podpisu. Pan Lesák
na jednání uvedl, že se na dnešním jednání bude hlasovat o dalším daru pro SDH, tentokrát za
železný šrot, pan Lesák dále uvedl, že se zastaví a podepíše obě smlouvy najednou.
Byla sepsána a odeslána darovací smlouva pro Linka bezpečí, z.s.
Obci Lanžov byla zaslána podepsaná smlouva o sloučení jednotky JPO III.
Byly odeslány smlouvy na dotace Královehradeckého kraje.
Projekty:
Bylo vypsáno výběrové řízení na stavbu workoutového hřiště v zahradě základní školy.
Předpokládáme výběrové řízení v druhém červencovém týdnu.
Byly dokončeny geometrické plány pro rozdělení pozemků v rozvojové zóně Z1 u obecního úřadu.
Nebyli jsme úspěšní s projektem vestavby 4 bytů v budově čp.2 (Pošta), projekt byl uložen v tzv.
zásobníku projektů a tak pan starosta zažádal o znovu podání v příštím roce. Nechal dále dokončit
projektovou přípravu až po stavební povolení.
Poldr PEO 10 Libotovský. Projekt byl předán úřadům k získání územního rozhodnutí a stavebního
povolení. Dle dohody se Státním pozemkovým úřadem bude projekt zařazen do realizací roku 2021
a v případě úspěšného výběrového řízení bude rovněž v roce 2021 realizován, včetně biokoridoru
se zasakovací funkcí, který odkloní vodu ze Zálesí a Malého Libotova z horního Dubence.
Pan starosta dále krátce shrnul problém s financováním obce po koronavirové krizi. Obec přijde o
peníze ze sdílených daní, protože bude silně utlumena a poté zase nastartována ekonomika státu.
Předpokládaný propad je nyní na úrovni 5%, ale dle zpráv mimo ČR je předpokládaný propad až
7,5%. Obce na tom tratí dvakrát, nejdříve na utlumení ekonomiky a přirozeně sníženém výběru daní
a za druhé - obce se budou podílet 1/3 nákladů na tzv. kompenzační bonus pro OSVČ a společníky
malých s.r.o.
Přepokládaný výpadek financí bude oproti původně plánovanému rozpočtu:
- snížený výběr daní
-2.381.702,- Kč
- kompenzační bonus pro OSVČ
-1.006.493,- Kč
CELKEM
-3.388.195,- Kč
Přislíbená vratka obcím 1200,- Kč na obyvatele k 31.12.2019 činí 780.000,- Kč. Dále pan starosta
uvedl, že všechny finanční operace bude obec řešit postupně rozpočtovými změnami. V rozpočtu
na rok 2020 jsme počítali s útlumem až 10% ve sdílených daních oproti predikci MFČR, takže
dopad na finance by neměl být až tak drastický.
Dále pan starosta shrnul, - stále bude na provoz školy a školky, vývoz odpadu, veřejné osvětlení,
údržbu zeleně a výplaty. Problémem zůstává, že finance, které zastupitelstvo plánovalo ušetřit,
měly být v příštím roce použity na financování kanalizace a ČOV u bytovek a kovárny. Pan starosta
oznámil, že budu bedlivě sledovat a čekat na dotační programy, kterými se vláda ohání a
samozřejmě bude zastupitele průběžně informovat.
Technické služby a údržba zeleně
Pan starosta oznámil, že obec je kompletně poprvé posečená, nyní se zaměstnanci zabývají
údržbou biokoridorů a rovněž pracemi pro okolní obce.
V letošním roce již proběhla třetí údržba hřbitova – sečení a úklid.
Pan starosta jedná s hasičským záchranným sborem Královehradeckého kraje o bezplatném
převodu vysloužilého automobilu VW Transporter pro naše technické služby. Auto je v dobrém
stavu, bylo garážované v Nové Pace. Velitel SDH pan Ondřej Tomášek sehnal rovněž vysloužilý
Zetor 6718 z Olomouckého útvaru, byla podána žádost o bezplatný převod této techniky.
Pan starosta se dále věnoval situací kolem dokončení úklidu „U kovárny“. Stále není dokončen
přesun hlíny u kovárny, důvodem je velké namočení materiálu. Hlína nejde katrovat, mokrá hlína
zalepuje síta. Nátěr lávky a vybudování ostrůvku před mostem u kovárny bylo objednáno v loňském
roce.
I nadále řešíme problémy s neukázněnými občany, kteří nám po nocích plní kontejnery na plast.
Na tenisovém a nohejbalovém hřišti byla dokončena úprava povrchů. Byla zahájena oprava
oplocení u tenisového kurtu, ještě zbývá propojit horní příčky a znovu napnout pletivo.
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Sport a kultura
Pan starosta uvedl, že dne 30.6.2020 proběhne tradiční rozloučení s devátou třídou, díky
omezeným Coronavirovým podmínkám tentokrát ve venkovní učebně v zahradě základní školy.
Pan Čtvrtečka oznámil, že SDH pořádá tradičně Dubenecký pohár dne 27. Června 2020. Dále bude
v Dubenci pořádáno kolo Východočeské a Jizerské hasičské ligy a to o víkendu 11-12. Července
2020.

4.

Chodníky II. etapa, záměry rozdělení pozemků

Pan starosta seznámil zastupitele s obsahem geometrických plánů pro rozdělení parcel a umístění
stavby II. etapy chodníků GP č.740-170/2020, č.739-169/2020, č.738-168/2020, č.737-167/2020 a
736-166/2020.
Chodníky II. Etapa, oddělení pro směnu, pro prodej, vše k.ú. Dubenec
1) Rozdělení parcely ppč. 1316 a 1320/1 pro směnu za ppč. 3742
a) Ve smlouvě s vlastníkem pozemku panem Meislem máme dohodnutou směnu částí
pozemků 1316 a 1320/1, na kterých je stavba chodníku (bez plotu) za celou parcelu 3742,
která sousedí s jeho parcelou a potokem.
b) Je nutné uzavřít smlouvu o věcném břemeni pro přístup k lampě veřejného osvětlení.
2) Rozdělení parcely ppč. 1320/4 a následný prodej
a) Ve smlouvě s vlastníkem panem Freiem je domluven prodej části parcely 1320/4 zatížené
stavbou chodníku.
3) Rozdělení parcely ppč. 605/3 a 2413/1 a následný prodej
a) Ve smlouvě s paní Brdičkovou je domluven prodej části parcel 605/3 a 2413/1 zatížených
stavbou chodníků (bez plotu)
4) Rozdělení parcely st.117 a následná směna za oddělenou část ppč. 607/1 v sousedství
ppč.607/3
a) Ve smlouvě s panem Skořepou je domluvena směna části pozemku st.117 zatíženou
stavbou chodníků za oddělená díl parcely 607/1 (bez plotu) až po hranici s parcel 607/2 a
607/3
b) Je nutné uzavřít smlouvu o věcném břemeni pro přístup k lampě veřejného osvětlení.
5) Rozdělení parcely ppč. 607/1 a prodej k parcele ppč. 607/2
a) S vlastníkem pozemku 607/2 domluven prodej oddělené části 607/1 bez tělesa chodníku a
plotu.
b) Je nutné uzavřít smlouvu o věcném břemeni pro přístup k lampě veřejného osvětlení.
6) Rozdělení parcely ppč. 608 a ppč. 609 a směna za oddělenou část ppč. 943/1 a ppč. 2072
7) Oddělit sjezdy na 943/1 a 2072 ve vlastnictví SJM Plíštilovi a směnit za oddělenou část 608 a
609 (bez plotu)
a) Je nutné uzavřít smlouvu o věcném břemeni pro přístup k lampě veřejného osvětlení.
8) Rozdělení parcely ppč. 611, oddělení tělesa chodníku
a) Z parcely 611 oddělit těleso chodníku bez plotu.
Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení.
173/2020-16.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s rozdělením, směnou, prodejem a odkupem pozemků pod stavbou II. etapy
chodníků v obci Dubenec dle GP č.740-170/2020, č.739-169/2020, č.738-168/2020, č.737167/2020 a 736-166/2020,
b) pověřuje starostu obce zveřejněním záměru rozdělení, směny, prodeje a výkupu pozemků
pod stavbou II. etapy chodníků v obci Dubenec dle GP č.740-170/2020, č.739-169/2020,
č.738-168/2020, č.737-167/2020 a č.736-166/2020.
9-0-0
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5.

Žádost o příspěvek Šachový oddíl Dubenec

Pan starosta přednesl žádost pan Luboše Hlava, vedoucího oddílu šachistů, který požádal o
příspěvek na činnost šachového oddílu „TJ Sokol Dubenec“. Šachový oddíl je vedený pod č.18204
v Šachovém svazu České republiky z. s. Spolek žádá o 5000,- Kč, prostředky budou především
použity na platby startovného a cestovní náklady.
Pan Čtvrtečka se zeptal na činnost spolku. Pan starosta mu odpověděl, že spolek je veden pod
Královehradeckým krajským šachovým svazem. Oddíl má sedm členů a hraje regionální šachový
přebor „C“ proti soupeřům z Jaroměře, Hradce Králové a Nového Bydžova.
Nebylo dalších dotazů a připomínek a tak dal pan starosta hlasovat o usnesení.
174/2020-16.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje finanční dar ve výši 5000,- Kč oddílu šachu TJ Sokol Dubenec č.18204, se sídlem
Dubenec 53, 54455 Dubenec,
b) pověřuje starostu obce vypracováním a podpisem darovací smlouvy s oddílem šachu TJ
Sokol Dubenec, č.18204, se sídlem Dubenec 53, 54455 Dubenec zastoupeným Lubošem
Hlavou, vedoucím oddílu.
9-0-0

6.

SDH Dubenec, finanční dar, sběr kovového šrotu

Pan starosta uvedl, že stejně jako v loňském roce, dle zákona o odpadech a o poplatcích je i svoz
šrotu považován za veřejnou sbírku. Peníze vybrané za svoz železného šrotu musí účetní zařadit
do účetnictví obce do paragrafu odpadů. Rovněž obec musí vykázat svoz šrotu v evidenci EKOKOM, za což zpětně dostane odměnu.
Starosta navrhnul, aby peníze, které hasiči za svoz železného šrotu utržili, byly formou daru
převedeny na sbor SDH Dubenec.
Nebylo dotazů, ani připomínek, bylo přistoupeno k hlasování o usnesení.
175/2020-16.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje finanční dar ve výši 34160,- Kč pro SDH Dubenec, IČ:65715721 se sídlem
Dubenec 153, 54455 Dubenec,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí finančního daru s SDH Dubenec,
IČ:65715721, se sídlem Dubenec 153, 54455 Dubenec zastoupeným panem Lubošem
Lesákem, starostou SDH.
9-0-0

7.
Projednání a odsouhlasení aktualizace PSZ (srpen 2019) ke KoPÚ
Lanžov
Pan starosta oznámil, že při projednávání komplexní pozemkové úpravy v Lanžově v srpnu 2019
byla zastupitelstvem obce Dubenec schválena změna hranic katastru a navazující komunikace –
polní cesta C3B1.
Nyní je nutné navrhnout další doplňkovou komunikaci pod číslem C3B2 v k.ú. Dubenec.
V původním PSZ navržena nebyla z důvodu předpokladu, že se vlastníci dohodnou a pozemky si
smění tak, že cesta nebude potřeba. Toto se však bohužel nepodařilo, vlastníci se nedohodli a nová
cesta musela být navržena.
Zastupitel pan Tomášek se dotázal na umístění cesty. Pan starosta na mapě ukázal zastupitelům
zdroj problémů a to trvalý travní porost v k.ú. Lanžov v lokalitě „Ve džbánech“, ke kterému je nutné
zajistit přístup z k.ú. Dubenec. Dále se pan Tomášek dotázal na případné financování cesty. Pan
starosta mu sdělil, že cesty by měl financovat Státní pozemkový úřad v rámci Komplexní
pozemkové úpravy Lanžov. Dále bylo hlasováno o usnesení
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176/2020-16.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje aktualizaci plánu společných zařízení KoPÚ Lanžov.
9-0-0

8.

Smlouvy GasNet s.r.o. – plynovod rozvojová zóna

Pan starosta informoval zastupitele o dalších projekčních pracích na rozvojové zóně Z01. Vzhledem
k přísnějším nárokům na hlučnost staveb nebude patrně možné u všech budoucích staveb
rodinných domů použít tepelné čerpadlo voda-vzduch. Pro připojení tepelných čerpadel na kolektor
je u každé parcely ponechán dost velký prostor v zahradě, ale jedná se o dost nákladné opatření.
Projektanti proto navrhli prodloužení plynovodu. Pan starosta vyvolal jednání se společností
Innogy, ta předala žádost o stavbu plynovou na své servisní společnosti GasNet s.r.o. a
GridServices s.r.o. Pro stavbu plynovodu v rozvojové zóně je nutné uzavřít „Smlouvu o podmínkách
napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí
nájemní“ č. 9420001371/2020/4000230280. Pan starosta dodal, že jak už z dlouhého názvu plyne –
obec jako investor postaví plynovod, do doby než dojde k převzetí a vykoupení stavby bude
společnost GasNet s.r.o. platit obci za pronájem plynovodu 10.909,- Kč/rok. Uzavření této smlouvy
zakládá předkupní právo pro společnost GasNet s.r.o. Do pěti let od podpisu této smlouvy a po
dosažení určité dohodnuté spotřeby plynu bude společnosti GasNet s.r.o. doručena výzva k odkupu
stavby plynovodu a stavba bude prodána dle aktuálních pravidel daných Energetickým regulačním
úřadem.
Nebylo dotazů, ani připomínek, bylo přistoupeno k hlasování o usnesení.
177/2020-16.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje smlouvu č. 9420001371/2020/4000230280 O podmínkách napojení, o spolupráci
a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní se
společností GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 40001, Ústí nad
Labem,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy č. 9420001371/2020/4000230280 O podmínkách
napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě
budoucí nájemní se společností GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96,
Klíše, 40001, Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices,
s.r.o., IČ: 27935311, zastoupenou Danielou Koptovou, technikem připojování a rozvoje PZČechy východ 1.
9-0-0

9.

Ukončení činnosti Hustířanka služby s.r.o.

Pan starosta uvedl, že před jednáním valné hromady společnosti Hustířanka služby s.r.o., které je
obec Dubenec 40% společníkem, se s ostatními společníky předběžně dohodli, na zrušení
společnosti likvidací, nebo prodejem. Důvodem je ukončení dotační podpory sociálních podniků.
Dále je znovu možné žádat o dotaci na veřejně prospěšné práce pro zaměstnance pracující v obci v
komunálních službách.
178/2020-16.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec souhlasí s ukončením činnosti společnosti Hustířanka služby s.r.o.,IČ:
05436117, se sídlem Dubenec 210, 54455 Dubenec, likvidací, nebo prodejem společnosti.
9-0-0

10.

Rozpočtová změna č.3/2020

Pan starosta přednesl návrh rozpočtové změny č.3/2020, kterou sestavila účetní obce paní Jana
Řeháková. V rozpočtové změně je na straně příjmů zahrnut příjem za železný šrot a pronájem
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hrobového místa, na straně výdajů jde o převody mezi účty služeb a staveb u komunikací, čištění
odpadní vody. Vyrovnání rozpočtu v souvislosti s ukončením činnosti dětské skupiny. Doplnění
sociálního a zdravotního pojištění v dotovaných zaměstnanců obce. Přesuny v rozpočtu požární
ochrany a výdaje na školení.
179/2020-16.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2020.
9-0-0

11. Revokace usnesení č.154/2020-15.ZO Schválení účetní závěrky
zřizované organizace
Pan starosta se omluvil za písařskou chybu v usnesení č.154/2020-15.ZO týkající se schválení
účetní závěrky za rok 2019 pro zřizovanou organizaci Základní škola Dukelských bojovníků a
mateřská škola Dubenec. Nedopatřením do textu usnesení uvedl převod hospodářského výsledku
z účetní závěrky roku 2018. Správný výsledek za rok 2019 je 5648,06 Kč. Pan starosta požádal
zastupitele o opravu usnesení revokací a nové schválení účetní závěrky zřizované organizace. Bylo
hlasováno o usnesení.
180/2020-16.ZO
Zastupitelstvo Obce Dubenec
a) revokuje usnesení č.154/2020-15.ZO
b) 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,
c) schvaluje převod hospodářského výsledku organizace ve výši 5648,06 Kč do rezervního
fondu,
d) tímto schvaluje účetní závěrku obce Základní školy Dukelských bojovníků a mateřské školy,
Dubenec za rok 2019.
9-0-0

12.








Diskuse, závěr
Pan Volšička se dotázal na veřejné osvětlení v dolním Dubenci.
o Pan starosta mu odpověděl, že obec má rekonstrukci světel objednanou u firmy RR
elektromontáže pana Rostislava Rejla. Problém je, že firma Signalbau s.r.o., která
pro ČEZ distribuce provádí výměny sloupů, doposud nedokončila práce v dolním
Dubenci a neodstranila staré sloupy. Pan Rejl nemůže montovat nové osvětlení,
dokud nebude ze strany Signalbau s.r.o. dokončena alespoň první část výměn
sloupů po stavebniny.
Pan Tomášek se dotázal na stav projektu rozvojové zóny u obecního úřadu.
o Pan starosta mu odpověděl, že v současnosti je konečně dopracováno geometrické
zaměření a jsou k dispozici schválené geometrické plány pro rozdělení pozemků.
Nyní bude následovat jednání s vlastníky o schválení rozdělení a převodu pozemků
pod komunikacemi a inženýrskými sítěmi na obce Dubenec.
Pan Tomášek se dotázal, zda by bylo možné řešit s Marius Pedersen vývoz popelnic? Nejen
jeho popelnice po vysypání vracejí zaměstnanci svozové firmy doprostřed příjezdové cesty,
nebo o pár metrů dál, než byly původně umístěny.
o Pan starosta mu odpověděl, že napíše na dispečink Marius Pedersen a na toto
skutečnost upozorní.
Pan Joneš se dotázal na sportovní vybavení a válec na antuku, které byly umístěny v
„zelené“ boudě u sportoviště?
o Pan starosta mu odpověděl, že dřevěné fošny, které se používaly na stavbu kluziště
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byly ve špatném stavu a tak byly spáleny. Válec na antuku zaměstnanci obce uklidili
do garáže.
Pan Čtvrtečka požádal starostu o vyhlášení Dubeneckého poháru, Východočeské a Jizerské
hasičské ligy v rozhlase a rozeslání informačních SMS.
o Pan starosta mu odpověděl, aby dodal text a o vyhlášení a rozeslání se postará.

Zastupitelé, ani hosté neměli dalších podnětů do diskuse a tak pan starosta jednání zastupitelstva
v 20:04 hod. ukončil
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 24.06.2020 - viz. příloha č.1 - 16. USNESENÍ ZO Dubenec
konaného dne 24.06.2020.
Příloha č.2 – Prezenční listina
Příloha č.3 – Geometrické plány stavby II. etapy chodníků
Příloha č.4 – Žádost šachového oddílu Sokol Dubenec
Příloha č.5 – Výkupka č. C092904 HOFR Metal s.r.o. za železný šrot
Příloha č.6 – Situace KoPÚ Lanžov, nová cesta C3B2
Příloha č.7 – Smlouva 9420001371/2020/4000230280 GasNet s.r.o.
Příloha č.8 – Darovací smlouva Obec Doubravice
Příloha č.9 – Žádost o navýšení počtu dětí v MŠ
Příloha č.10 – Rozpočtové opatření č.3/2020 - Návrh
Datum vyhotovení zápisu: 24.06.2020
Datum vyhotovení čistopisu zápisu: 07.07.2020

Starosta obce:

Jaroslav Huňat, v.r.
.......................................
Jaroslav Huňat

Ověřovatelé zápisu:
Radomír Joneš, v.r.
..........................................
Radomír Joneš

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

