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ZASTUPITELSTVO    

OBCE DUBENEC 

 

 

 

 
25. 

USNESENÍ 
 

Zastupitelstva obce Dubenec    
konaného dne 25.08.2021 

 

 

265/2021-25.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 25.08.2021: 

1) Schválení programu zasedání. 
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení. 
3) Shrnutí práce ZO, obce Dubenec. 
4) Projednání revokace usnesení 257/2021-24.ZO a 258/2021-24.ZO - zrušení výsledků 

výběrových řízení "Přestavba čp.2 na byty". 
5) Žádost o rozdělení a prodej pozemku p.č. 3722/1 v k.ú. Dubenec. 
6) Převod výnosu za vodné 2020 do fondu obnovy vodovodu a kanalizace.  
7) Žádost o finanční dar - 27. ročník "Hudební léto na Chotěborkách". 
8) Projednání návrhu České pošty, s.p. na zřízení pobočky Pošta Partner. 
9) Projednání žádostí o finanční dar, kroužky při ZŠ Dubenec. 
10) Finanční dar obcím postiženým vichřicí v červnu 2021. 
11) Projednání smlouvy o věcném břemeni ČEZ Distribuce. 
12) Projednání rozpočtové změny č.3/2021. 
13) Diskuse, závěr. 

 
265/2021-25.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  Petra Čtvrtečku 

 
267/2021-25.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec  

a) revokuje usnesení č. 257/2021-24.ZO ze dne 30.6.2021, 
b) revokuje usnesení č. 258/2021-24.ZO ze dne 30.6.2021. 
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268/2021-25.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec  

a) schvaluje rozdělení ppč. 3722/1 v k.ú. Dubenec, 
b) pověřuje starostu obce zveřejněním záměru rozdělení a prodeje oddělené části parcely 

ppč.3722/1 v k.ú. Dubenec. 
 
269/2021-25.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje příspěvek do fondu obnovy Vodovodu a kanalizace ve výši 
32 110,- Kč. 
 
270/2021-25.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) souhlasí s finančním darem 5000,- Kč spolku Duškovy Chotěborky z.s., IČ: 08012288, se 
sídlem Hustířany 39, 55211 Velichovky, 

b) pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem darovací smlouvy se spolkem Duškovy 
Chotěborky z.s., IČ: 08012288, se sídlem Hustířany 39, 55211 Velichovky zastoupeným 
MgA. Jakubem Hrubým, předsedou spolku. 

 
271/2021-25.ZO 
Zastupitelstvo Obce Dubenec  

a) nesouhlasí s přechodem nájmu provozovny České pošty s.p., sídlící na adrese Dubenec 
čp.2, 54455, Dubenec na jinou osobu, 

b) požaduje zachování stávajícího provozu kamenné pobočky České pošty s.p. v Dubenci. 
 
272/2021-25.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) schvaluje finanční dar ve výši 5000,- Kč kroužku papírových modelů při Základní škole 
Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec, IČ:75017881, se sídlem Dubenec 156, 
54455 Dubenec, 

b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí daru se Základní školou Dukelských 
bojovníků a mateřskou školou, Dubenec, IČ:75017881, se sídlem Dubenec 156, 54455 
Dubenec, zastoupeným ing. Provazníkem, vedoucím kroužku papírových modelářů. 

 
273/2021-25.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) schvaluje finanční dar ve výši 5000,- Kč včelařskému kroužku při Základní škole Dukelských 
bojovníků a mateřské škole, Dubenec, IČ:75017881, se sídlem Dubenec 156, 54455 
Dubenec, 

b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí daru se Základní školou Dukelských 
bojovníků a mateřskou školou, Dubenec, IČ:75017881, se sídlem Dubenec 156, 54455 
Dubenec, zastoupeným ing. Provazníkem, vedoucím včelařského kroužku. 

 
274/2021-25.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) Schvaluje dar 10000,- Kč jednotlivě obcím postiženým tornádem v červnu 2021 a to obcím 
Lužice (IČ:44164343), Hrušky (IČ:00283185), Moravská Nová Ves (IČ: 00284891), Hodonín 
Bažantnice (IČ: 00284891), Týnec (IČ: 00283649), Tvrdonice (IČ: 00283631), Mikulčice (IČ: 
00285102) a Stebno (IČ: 00832154), 

b) Pověřuje starostu obce sepsáním darovacích smluv a odesláním finančního daru. 
 
275/2021-25.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) schvaluje věcné břemeno umístění, provozování, oprav a udržování zařízení distribuční 
soustavy pro pozemky ppč. 2220/1 a 2224/1 v k.ú. Dubenec dle smlouvy o umístění stavby 
č. č. IV-12-2022466/SOBS VB/2, 

b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o věcném břemeni umístění, provozování, oprav 
a udržování zařízení distribuční soustavy č. č. IV-12-2022466/SOBS VB/2 se společností 
ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, DIČ CZ24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, 
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Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě plné moci evidenční  č.PM/II – 
022/2020 ze dne 19.06.2020 Jaroslavem Kuličkou, IČ: 76512037, se sídlem Okružní 932, 
517 21 Týniště nad Orlicí. 

 
276/2021-25.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č.3/2021. 
 
 
 
 
 Jaroslav Huňat, v.r. Petr Krejčí, v.r.   
 ………………………….  ………………………….     
 Jaroslav Huňat Petr Krejčí   
 starosta   místostarosta 


