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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

26.
USNESENÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 22.11.2012

265/2012 – 26. ZO
schvaluje tento program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22.11.2012:
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. Rozpočtová změna č. 3/2012
5. Rozšíření kompetencí starosty k rozpočtovým opatřením
6. Doplnění usnesení o uvolnění starosty obce
7. Doplnění usnesení o úvěru na pořízení komunální techniky
8. Návrh na vložení zástavního práva v rámci úvěrové smlouvy
9. Uzavření smlouvy o dílo na zemní práce při úpravě zahrady obecního úřadu
10. Diskuse
11. Závěr
266/2012 – 26. ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje zapisovatelem zápisu
b) schvaluje ověřovateli zápisu
c) schvaluje přípravou návrhu usnesení
267/2012 – 26. ZO
schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2012.

Petra Krejčího
Ing. Jaroslava Čížka a Miloše Brentnera
Kateřinu Burešovou

2
268/2012 – 26. ZO
schvaluje, aby v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byla stanovena kompetence starosty obce k
provádění jednotlivých rozpočtových opatření v roce 2012 v následujícím rozsahu:
Starosta obce může samostatně provádět rozpočtová opatření v případech
rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů. Dále
může samostatně provádět rozpočtová opatření, jsou-li vyvolána organizačními změnami,
pokud tyto změny nevyvolají vznik či zvýšení schodku rozpočtu nebo snížení přebytku
rozpočtu.
Rozpočtová opatření, která vyvolají vznik či zvýšení schodku rozpočtu nebo snížení
přebytku rozpočtu, může starosta obce samostatně provádět jen v případech, kdy zapojení
výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, výdaj k odvrácení možných škod, v
případě havárií nebo stavu nouze a dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací
a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady. Dále v
případech úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a dalších nutných
výdajů, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože
výdaj musí být realizován.
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený
starostovi obce.
269/2012 – 26. ZO
schvaluje doplnění usnesení č. 162/2012 – 16. ZO o část:
b) stanovuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro funkci starosty
obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
270/2012 – 26. ZO
schvaluje doplnění usnesení č. 150/2011 – 14. ZO o část:
b) Schvaluje smlouvu o úvěru č. 7204638 ze dne 05.04.2012 na účelový úvěr ve výši
95.184,- Kč na pořízení valníku OEHLER EDK 35 (dále jen předmět financování),
splátky úvěru ve výši 1.963,40 Kč/měsíčně. Datum poslední splátky je 14.10.2016.
Úvěr je zajištěn vlastnickým právem k předmětu financování. K uvedené smlouvě o
úvěru sepsán písemný předpis pohledávek č. 7204638-0 ze dne 18.04.2012.
c) Schvaluje smlouvu o úvěru č. 7204633 ze dne 05.04.2012 na účelový úvěr ve výši
162.432,- Kč na pořízení štěpkovače JBM 521 ZX (dále jen předmět financování),
splátky úvěru ve výši 3.350,54 Kč/měsíčně. Datum poslední splátky je 14.10.2016.
Úvěr je zajištěn vlastnickým právem k předmětu financování. K uvedené smlouvě o
úvěru sepsán písemný předpis pohledávek č. 7204638-0 ze dne 18.04.2012.
d) Schvaluje smlouvu o úvěru č. 7200211 ze dne 05.04.2012 na účelový úvěr ve výši
1.182.240,- Kč na pořízení traktoru Antonio Carraro 100 Ergit Trh 9800 včetně
příslušenství (dále jen předmět financování), splátky úvěru ve výši 24.386,45
Kč/měsíčně. Datum poslední splátky je 04.10.2016. Úvěr je zajištěn vlastnickým
právem k předmětu financování. K uvedené smlouvě o úvěru sepsán písemný předpis
pohledávek č. 7204638-0 ze dne 18.04.2012.
271/2012 – 26. ZO
schvaluje doplnění usnesení č. 229/2012 – 22. ZO o část:
c) uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, včetně
zastavení nemovitého majetku obce - budov v Dubenci čp. 239 na stavebním pozemku
č. 284 a čp. 156 na stavebním pozemku č. 307 včetně těchto pozemků a pozemkových
parcel č. 1426/3, 1396/1 a 1356/8, vše v k.ú. Dubenec, a pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy včetně souvisejících dokumentů.
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272/2012 – 26. ZO
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zemní práce při úpravě zahrady obecního úřadu
se společností Strojcentrum, s.r.o., Hradec Králové, Jana Černého 366, IČO: 25283707, cena
za dílo činí 49.560,- Kč bez DPH.

………………………….
Jaroslav Huňat
starosta

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

