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ZASTUPITELSTVO    

OBCE DUBENEC 

 

 

 

 
27. 

USNESENÍ 
 

Zastupitelstva obce Dubenec    
konaného dne 25.11.2021 

 

288/2021-27.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 25.11.2021: 

1) Schválení programu zasedání.  
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.  
3) Shrnutí práce ZO, obce Dubenec.  
4) Projednání prodeje zásahového vozidla JPOIII - Iveco Daily  
5) Projednání zhotovitele projektové dokumentace DČOV Dubenec I.etapa  
6) Projednání podání žádosti o dotaci z programu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje 

venkova, podprogramu117d8210A Podpora obnovy místních komunikací  
7) Projednání bezplatného převodu pozemku UZSVM  
8) Projednání rozpočtové změny 5/2021 
9) Projednání odměny starostovi obce Jaroslavu Huňatovi  
10) Diskuse, závěr.  

 
289/2021-27.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 

 
290/2021-27.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) schvaluje prodej vozidla zvláštního určení, požárního automobilu zn. IVECO, obchodní 
označení DAILY 70C17D, registrační značky vozidla 6H00251, městu Dvůr Králové nad 
Labem, IČ: 00277819, se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 35, 544 17 Dvůr Králové nad 
Labem, zastoupeným Ing. Janem Jarolímem, starostou města za celkovou částku 1 500 
000,- Kč bez DPH, 

b) pověřuje starostu obce Dubenec, sjednáním příslušné dokumentace. 
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291/2021-27.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec  

a) Schvaluje vítěze poptávkového řízení společnosti AKVOPRO s.r.o, IČ: 25232343 se sídlem 
Vyšehradská 1349/2, 12800, Praha 2 s nabídkovou cenou 9000,- Kč za 1ks projektové 
dokumentace včetně inženýrské činnosti,  

b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo se společností AKVOPRO s.r.o, IČ: 
25232343 se sídlem Vyšehradská 1349/2, 12800, Praha 2 zastoupenou ing. Barborou 
Nýčovou, jednatelkou společnosti. 

 
292/2021-27.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec: 

a) schvaluje podání žádosti o dotaci z programu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje 
venkova, podprogramu 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací projektu 
„Rekonstrukce místní komunikace č.45C Kalnovec“, 

b) pověřuje starostu obce sjednáním příslušné dokumentace. 
 
293/2021-27.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) Schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod majetku Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových a to části pozemku ppč. 2070 v k.ú. Dubenec zatížených stavbou 
II.etapy chodníku, 

b) pověřuje starostu obce sjednáním dokumentace bezúplatného převodu od Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 
Nové město, 12800, zastoupeným územním pracovištěm Trutnov. 

 
294/2021-27.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2021. 
 
295/2021-27.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje vyplacení odměny starostovi obce panu Jaroslavu Huňatovi 
ve výši jednoho tabulkového platu dle nařízení vlády splatným v prosinci 2021. 
 
 
 
 
 Jaroslav Huňat, v.r. Petr Krejčí, v.r.   
 ………………………….  ………………………….     
 Jaroslav Huňat Petr Krejčí   
 starosta   místostarosta 


