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ZASTUPITELSTVO    

OBCE DUBENEC 

 

 

 

 
22. 

USNESENÍ 
 

Zastupitelstva obce Dubenec    
konaného dne 28.04.2021 

 

 

229/2021-22.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 28.04.2021: 

1) Schválení programu zasedání.  
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.  
3) Shrnutí práce ZO, obce Dubenec.  
4) Projednání umístění Z-boxu pro Zásilkovna s.r.o.  
5) Projednání poplatku za odpady na rok 2021, Veřejná vyhláška  
6) Projednání účetní závěrky zřizované organizace Základní škola Dukelských bojovníků a 

mateřská škola v Dubenci, okr. Trutnov  
7) Projednání projektu „Rozvoj komunitní energetiky na území MAS Hradecký venkov“ 
8) Žádost o podporu Farní charita Dvůr Králové n.L.  
9) Žádost o podporu Linka bezpečí, z.s.  
10) Projednání rozpočtové změny č.1/2021  
11) Různé  
12) Diskuse, závěr 

 
230/2021-22.ZO   
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje   

a) schvaluje zapisovatelem zápisu Petra Krejčího 
b) schvaluje ověřovateli zápisu Radomíra Joneše a Bohumila Tomáška 
c) schvaluje přípravou návrhu usnesení  Luboše Lesáka 

 
231/2021-21.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) Schvaluje umístění zařízení Z-BOX společnosti Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306, se sídlem 
Lihovarská 1060/12, 19000, Praha 9 – Libeň na pozemku st.346 v k.ú. Dubenec. 

b) Pověřuje starostu podpisem Smlouvy pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho 
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provozování se společností Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306, se sídlem Lihovarská 1060/12, 
19000, Praha 9 – Libeň zastoupenou Michaelou Machovcovou. 

 
232/2021-22.ZO 
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.2/2021 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
o zrušení obecně závazné vyhlášky č.2/2019. 
 
233/2021-22.ZO 
Zastupitelstvo Obce Dubenec 

a) 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, 

b) schvaluje převod hospodářského výsledku organizace ve výši 30166,73 Kč do rezervního 
fondu, 

c) tímto schvaluje účetní závěrku Základní školy Dukelských bojovníků a mateřské školy, 
Dubenec za rok 2020. 

 
234/2021-22.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec podporuje uzavření Dohody mezi společností ENVIROS, s.r.o., se 
sídlem Dykova 53/10, 101 00 Praha 10, IČO: 61503240 a Hradecký venkov o.p.s., na zpracování 
díla Akční plán pro udržitelnou energetiku a klima skupiny obcí Hradecký venkov (SECAP). Obec 
Dubenec bere na vědomí, že Akční plán vzniká jako součást projektu CEESEU a podporuje aktivity 
tohoto projektu, do kterých se  bude aktivně zapojovat. 
 
235/2021-22.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec:     

a) schvaluje finanční dar ve výši 3000,- Kč (slovy třitisíce korun českých) společnosti Farní 
charita Dvůr Králové nad Labem, IČ:43464637, se sídlem Palackého 99, 54401 Dvůr 
Králové nad Labem,     

b) pověřuje starostu obce podepsáním darovací smlouvy se společností Farní charita Dvůr 
Králové nad Labem, IČ:43464637, se sídlem Palackého 99, 54401 Dvůr Králové nad 
Labem, zastoupenou Mgr. Kateřinou Hojnou ředitelkou. 

 
236/2021-22.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec  

a) schvaluje finanční dar ve výši 3000,- Kč (slovy třitisíce korun českých) pro Linka bezpečí, 
z.s., IČ:61383198, se sídlem Ústavní 95, 18102, Praha 8, 

b) Pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem darovací smlouvy s Linka bezpečí, z.s., IČ: 
61383198 se sídlem Ústavní 95, 18102, Praha 8, zastoupenou Soňou Petráškovou, 
ředitelkou. 

 
237/2021-22.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtové opatření č.1/2021 
 
 
 
 Jaroslav Huňat, v.r. Petr Krejčí, v.r.   
 ………………………….  ………………………….     
 Jaroslav Huňat Petr Krejčí   
 starosta   místostarosta 


