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20.
USNESENÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 07.06.2012
200/2012 – 20. ZO
schvaluje tento program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 07.06.2012:
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. Revokace usnesení č. 195/2012 - 19. ZO ze dne 03.05.2012
5. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2011
6. Notářský převod trafostanice TS109 na st.p.č. 318 v k.ú. Dubenec
7. Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Dubenec
8. Projednání smlouvy o výpůjčce se ZŠ Dubenec
9. Žádost obce Lanžov na příspěvek při změně autobusové linky
10. Projednání vyhlášky obce č. 1/2012, o místním poplatku ze psů
11. Projednání vyhlášky obce č. 2/2012, o pravidlech pro pohyb psů a o evidenci psů
12. Projednání vyhlášky obce č. 3/2012, o systému nakládání s komunálním odpadem
13. Žádost o prodej pozemků p.p.č. 1710 a 1709/1, oba v k.ú. Dubenec
14. Žádost o prodej lesního pozemku p.p.č. 682/1 v k.ú. Dubenec
15. Prodej pozemku st.p.č 325/2 v k.ú. Dubenec
16. Prodej části pozemku p.p.č. 748 (nově označený 748/4) v k.ú. Dubenec
17. Prodej části pozemku p.p.č. 1997/9 (nově označený 1997/14) v k.ú. Dubenec
18. Prodej pozemku p.p.č. 2064 v k.ú. Dubenec
19. Žádost SOS poradny - Sdružení obrany spotřebitelů o finanční příspěvek
20. Rozšíření živnostenského oprávnění obce Dubenec
21. Odměny kulturně-sportovního výboru
22. Odměny SPOZ
23. Nákup stanů
24. Zastavení výběrového řízení na otopnou soustavu v ZŠ Dubenec
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25. Diskuse
26. Závěr
201/2012 – 20. ZO
a)
schvaluje zapisovatelem zápisu
b)
schvaluje ověřovateli zápisu
c)
schvaluje přípravou návrhu usnesení

Ivanu Huňatovou
Ing. Jaroslava Čížka a Lucii Černou
Kateřinu Burešovou

202/2012 – 20. ZO
ruší své usnesení č. 195/2012-19. ZO ze dne 03.05.2012.
203/2012 – 20. ZO
a) schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dubenec za rok 2011 jako
součást závěrečného účtu obce Dubenec za rok 2011
b) schvaluje závěrečný účet obce Dubenec za rok 2011 spolu se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Dubenec za rok 2011 s vyjádřením souhlasu s
celoročním hospodařením s výhradami. Náprava uvedených dílčích nedostatků roku
2011 bude v souladu s § 17, odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších doplnění a předpisů, provedena
způsobem a opatřeními popsanými v příloze č. 1 k materiálu ke zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Dubenec za rok 2011 – Harmonogram a postup opatření
k nápravě chyb a nedostatků zjištěných zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2011.
204/2012 – 20. ZO
a) uznává a nezpochybňuje vlastnické právo společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, ke stavbě bez čp, objekt občanské vybavenosti
(trafostanice), na stavební parcele č. 318 v k.ú. Dubenec,
b) schvaluje souhlasné prohlášení dle části a) tohoto usnesení a pověřuje starostu
obce jeho podpisem,
c) ukládá starostovi obce jednat se společností ČEZ Distribuce, a.s o možném
odkoupení st.p.č. 318 v k.ú. Dubenec.
205/2012 – 20. ZO
schvaluje výjimku z počtu dětí v MŠ Dubenec na školní rok 2012/2013 na 27 dětí.
206/2012 – 20. ZO
a) schvaluje výpůjčku movitých věcí dle přílohy č. 1 ke smlouvě o výpůjčce, v
celkové hodnotě 346.556,60 Kč, Základní škole Dukelských bojovníků a
mateřské škole, Dubenec IČ 75017881, se sídlem Dubenec 156
b) schvaluje smlouvu o výpůjčce, uzavřenou mezi obcí Dubenec, jako půjčitelem a
Základní školou Dukelských bojovníků a mateřskou školou, Dubenec, jako
vypůjčitelem a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
207/2012 – 20. ZO
souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na roční provoz autobusového spoje č.
610020 obci Lanžov ve výši 4.352,- Kč.
208/2012 – 20. ZO
schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2012, o místním poplatku ze psů.
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209/2012 – 20. ZO
schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2012, o pravidlech pro pohyb psů na
veřejném prostranství a vedení evidence psů.
210/2012 – 20. ZO
schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2012, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Dubenec.
211/2012 – 20. ZO
a) schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 1710 o výměře 378 m2 a p.p.č. 1709/1
o výměře 722 m2, oba v k.ú. Dubenec,
b) ukládá starostovi obce zveřejnit záměr prodeje na úřední desce obecního úřadu.
212/2012 – 20. ZO
a) schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 682/1 o výměře 22.828 m2 v k.ú.
Dubenec,
b) ukládá starostovi obce zveřejnit záměr prodeje na úřední desce obecního úřadu.
213/2012 – 20. ZO
schvaluje prodej stavební parcely č. 325/2 o výměře 548 m2 v k.ú. Dubenec Petru
Seifertovi, bytem Svatopluka Čecha 256, Jaroměř, za celkovou kupní cenu 89.340,- Kč.
214/2012 – 20. ZO
schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 748, nově označené jako p.p.č. 748/4, o
výměře 127 m2 v k.ú. Dubenec Jiřině Hrabicové, bytem Dubenec 10, Dubenec, za celkovou
kupní cenu 9.920,- Kč.
215/2012 – 20. ZO
schvaluje části pozemkové parcely č. 1997/9, nově označené jako p.p.č. 1997/14 o
výměře 81 m2 v k.ú. Dubenec manželům Iloně a Ludoslavu Rejlovým, bytem Dubenec 199,
Dubenec, za celkovou kupní cenu 4.580,- Kč.
216/2012 – 20. ZO
schvaluje prodej pozemkové parcely č. 2064 o výměře 401 m2 v k.ú. Dubenec Radce
Krejčové, bytem Dubenec 206, Dubenec, za celkovou kupní cenu 16.650,- Kč.
217/2012 – 20. ZO
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 500,- Kč Sdružení obrany
spotřebitelů, IČ: 22903976, Na Drahách 110, 517 22 Albrechtice nad Orlicí.
218/2012 – 20. ZO
schvaluje rozšíření živnostenského oprávnění Obce Dubenec v tzv. volných činnostech
„výroba, obchod a služby“ o bod 7) Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků, 47)
Zprostředkování obchodu a služeb, 48) Velkoobchod a maloobchod, 73) Provozování
kulturních, kulturně – vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav,
výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí a o bod 74) Provozování
tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.
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219/2012 – 20. ZO
schvaluje vyplacení odměny za práci spojenou s činností kulturně – sportovního výboru
za červen 2011 – červen 2012, a to Petru Krejčímu ve výši 2.000,- Kč, Iloně Rejlové, Ivaně
Huňatové a Kateřině Burešové, každé ve výši 1.500,- Kč, a Stanislavu Šimkovi ml. ve výši
500,- Kč.
220/2012 – 20. ZO
schvaluje vyplacení odměny členkám SPOZ za první 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.
221/2012 – 20. ZO
schvaluje nákup 2 ks párty stanů o rozměru 3x6 m od společnosti Trigi, s.r.o, Hlinsko.

………………………….
Jaroslav Huňat
starosta

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

