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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

27.
USNESENÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 20.12.2012

273/2012 – 27. ZO
schvaluje tento program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20.12.2012:
1. Schválení programu zasedání
2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení
3. Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci (nebo ZO Dubenec)
4. Rozpočtová změna č. 4/2012
5. Projednání rozpočtu obce na rok 2013
6. Žádost společnosti RWE o zřízení věcného břemene
7. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě kupní se společností Paclík, s.r.o.
8. Žádost o příspěvek společnosti Hospic Anežky České v Červeném Kostelci
9. Nabídka spolupráce v projektu Cesta vzkazů
10. Výběr dodavatele pro akci "Návrh znaku a praporu obce Dubenec"
11. Diskuse
12. Závěr
274/2012 – 27. ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje zapisovatelkou zápisu
b) schvaluje ověřovateli zápisu
c) schvaluje přípravou návrhu usnesení
275/2012 – 27. ZO
schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2012.

Ivanu Huňatovou, DiS.
Ing. Jaroslava Čížka a Miloše Brentnera
Kateřinu Burešovou
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276/2012 – 27. ZO
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 2013, navržený v
následujícím sestavení: Celkové příjmy ve výši 12.824 tis. Kč, výdaje ve výši 13.284,20 tis. Kč,
financování 460,20 tis. Kč.
277/2012 – 27. ZO
a) souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 2023/1 v
k.ú. Dubenec za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč bez příslušné sazby
DPH a s provedením stavby na pozemkové parcele č. 2023/1 v k.ú. Dubenec,
b) schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a souhlasu
se zřízením stavby se společností VČP Net, s.r.o., se sídlem Pražská třída 485, 500 04
Hradec Králové, která je na základě plné moci zastoupena společností RWE GasNet,
s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem.
278/2012 – 27. ZO
a) ruší své usnesení č. 7 ze dne 26.03.2009,
b) ukládá starostovi obce zajistit nabývací tituly k pozemkům v lokalitě „u Fary“ ve
vlastnictví společnosti Paclík, s.r.o.
279/2012 – 27. ZO
schvaluje vyplacení finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč Oblastní charitě Červený
Kostelec, se sídlem 5. května 1170, 549 41, Červený Kostelec na provoz Hospice Anežky
České a Mobilního Hospice Anežky České.
280/2012 – 27. ZO
neschvaluje zapojení se do projektu CESTA VZKAZŮ.
281/2012 – 27. ZO
schvaluje zpracování znaku a vlajky pro obec Dubenec Mgr. Janem Tejkalem,
heraldická tvorba, Záblatská 25, 713 00 Ostrava – Heřmanice za cenu 13.600,- Kč bez DPH.

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

K.Burešova, v.r.
………………………….
Kateřina Burešová
místostarostka

