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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

25.
USNESENÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 08.11.2012

255/2012 – 25. ZO
schvaluje tento program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 08.11.2012:
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. Změna společných zařízení KPÚ Dubenec
5. Vypořádání výsledku hospodaření ZŠ Dubenec
6. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih (dokumentů) do výměnných fondů v
rámci regionálních knihovnických služeb
7. Žádost o přeměření skutečného stavu vedení vodovodu
8. Žádost o schválení pololetních odměn členů SPOZ
9. Dohoda se SZIF o čerpání dotace - projekt hřiště u OÚ
10. Nákup přileb, svítilen a rukavic pro zásahovou jednotku
11. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP – dotace zateplení škola
12. Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně
13. Diskuse
14. Závěr
256/2012 – 25. ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje zapisovatelem zápisu
b) schvaluje ověřovateli zápisu
c) schvaluje přípravou návrhu usnesení

Ivanu Huňatovou, DiS.
Ing. Jaroslava Čížka a Pavla Novotného
Kateřinu Burešovou
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257/2012 – 25. ZO
schvaluje dodatek k plánu společných zařízení KPÚ Dubenec a navazujících částí. Do
plánu společných zařízení byly doplněny doplňkové cesty, které byly navrženy při zpracování
návrhu nového uspořádání pozemků.
258/2012 – 25. ZO
souhlasí s převedením hospodářského výsledku zřízené organizace Základní škola
Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec – zisku ve výši 1.236,- Kč do rezervního
fondu této organizace.
259/2012 – 25. ZO
ukládá starostovi obce zajistit vypracování zaměření vedení vodovodního řadu u
nemovitosti čp. 70 v Dubenci, případně vypracování geometrického plánu tohoto vedení.
260/2012 – 25. ZO
schvaluje vyplacení odměny členkám SPOZ za druhé pololetí roku 2012, a to Evě
Štarmanové, Lence Šimkové, Marii Burešové a Ludmile Vobickové, každé ve výši 1.500,- Kč,
a Janě Matějčkové ve výši 2.000,- Kč.
261/2012 – 25. ZO
a) schvaluje přijetí dotace z Programu rozvoje venkova ČR, registrační číslo žádosti
12/016/41200/127/000621, ve výši 336.000,- Kč na projekt „Multigenerační oddechová
zóna“ od Státního zemědělského intervenčního fondu, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha
1, IČ 48133981,
b) schvaluje dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR se Státním
zemědělským intervenčním fondem, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ 48133981.
262/2012 – 25. ZO
schvaluje zakoupení 6 ks zásahových přileb zn. Gallet F1 SF a 10 ks zásahových
rukavic zn. Roasting QW 25 BKV od společnosti KNĚZEK, s.r.o., Palkovice 597, 739 41
Palkovice, IČ 27766837 a 6 ks svítilen zn. PELI Stealthlite 2460 od společnosti LUING
PYREX, s.r.o., Marxova 372/6, 736 01 Havířov-Město, IČ 64608484.
263/2012 – 25. ZO
a) schvaluje přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR z Operačního
programu Životní prostředí v rámci podpory ve výši 267.450,35 Kč a v rámci dotace ze
státního rozpočtu ve výši 4.546.655,95 Kč na projekt „Snížení energetické náročnosti
objektu ZŠ Dubenec“ od Státního fondu životního prostředí České republiky,
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729,
b) schvaluje Smlouvu č. 11101953 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí se Státním fondem
životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ
00020729.
264/2012 – 25. ZO
a) schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2012 od Královéhradeckého kraje ve výši
5.487,- Kč,
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b) schvaluje Smlouvu č. RR/2012/134-SDH/MV/3 o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok
2012 s Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
IČ 70889546.

………………………….
Jaroslav Huňat
starosta

………………………….
Kateřina Burešová
místostarostka

