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ZASTUPITELSTVO    

OBCE DUBENEC 

 

 

 

 
23. 

USNESENÍ 
 

Zastupitelstva obce Dubenec    
konaného dne 26.05.2021 

 

 

238/2021-23.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 26.05.2021: 

1) Schválení programu zasedání.  
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.  
3) Shrnutí práce ZO, obce Dubenec.  
4) Projednání výjimky kapacity MŠ pro školní rok 2021/22  
5) Projednání projektu „Efektivní a moderní komunikace obcí Sdružení místních samospráv 

ČR“  
6) Projednání žádosti o rozdělení a prodej pozemků ppč.520/1,523/1,523/3, 519, 518/1 a st.87 

vše v k.ú. Dubenec  
7) Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti pro p.č.1698/1 v k.ú. Dubenec  
8) Projednání smlouvy o termínu a místě konání svatebního obřadu  
9) Různé  
10) Diskuse, závěr  

 
239/2021-23.ZO   
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje   

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

 
240/2021-23.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje výjimku v počtu dětí navštěvující mateřskou školu při 
Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole Dubenec na 27 dětí pro školní rok 2021-22. 
 
241/2021-23.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 
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a) schvaluje smlouvu o spolupráci projektu „Efektivní a moderní komunikace obcí Sdružení 
místních samospráv ČR“ 

b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o spolupráci projektu „Efektivní a moderní 
komunikace obcí Sdružení místních samospráv ČR“ se Sdružení místních samospráv České 
republiky, z.s., IČ: 75130165, se sídlem Nábřeží 599, 760 01 Zlín – Prštné, zastoupen JUDr. 
Stanislavem Polčákem, předsedou 

 
242/2021-23.ZO 
Zastupitelstvo Obce Dubenec 

a) Schvaluje záměr rozdělení a prodeje částí parcel ppč.520/1,523/1,523/3, 519, 518/1 a st.87 
v k.ú. Dubenec, 

b) Pověřuje starostu zveřejněním záměru prodeje. 
 
243/2021-23.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) schvaluje věcné břemeno dle SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE – 
SLUŽEBNOSTI č. IV-12-2020068/VB/03 Dubenec , knn pro p.č.1698/1, 

b) pověřuje starostu obce podpisem SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE – 
SLUŽEBNOSTI č. IV-12-2020068/VB/03 Dubenec , knn pro p.č.1698/1, se společností ČEZ 
Distribuce, a. s., IČ 24729035, DIČ CZ24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě plné moci evidenční  č. 10.02.2021 
evid. č. PM - 047/2021společností ELEKTRO COMP spol. s.r.o., IČ:150 32 060, 
DIČ:CZ15032060 se sídlem Maloskalická 68, 552 03, Česká Skalice. 

 
244/2021-23.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 
1) Schvaluje jako místo pro uzavření manželství obřadní síň a zahradu obecního úřadu v Dubenci 

č.p. 210,  
2) schvaluje dobu pro konání svatebního obřadu každý pátek a sobotu, mimo státní svátek, v době 

od 10:00 hod. do 16:00 hod., 
3) schvaluje režijní poplatek za uzavření manželství, a to: 

a) 1000,- Kč vč.DPH za uzavření manželství na jiném místě, než je stanoveno. 
b) 1000,- Kč vč.DPH za uzavření manželství mimo stanovený termín. 

 
 
 
 
 
 Jaroslav Huňat, v.r. Petr Krejčí, v.r.   
 ………………………….  ………………………….     
 Jaroslav Huňat Petr Krejčí   
 starosta   místostarosta 


