
1 

 

ZASTUPITELSTVO    

OBCE DUBENEC 

 

 

 

 
33. 

USNESENÍ 
 

Zastupitelstva obce Dubenec    
konaného dne 29.06.2022 

 

337/2022-33.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 29.06.2022: 

1. Schválení programu zasedání.  
2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.  
3. Shrnutí práce ZO, obce Dubenec.  
4. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2021 
5. Projednání účetní závěrky obec za rok 2021 
6. Záměr výkupu pozemků pod komunikacemi v rozvojové zóně Z01 
7. Projednání žádosti včelařského kroužku při ZŠ a MŠ Dubenec 
8. Projednání darovací smlouvy obce Doubravice pro ZŠ a MŠ Dubenec 
9. Projednání Řádu veřejného pohřebiště 
10. Projednání návrhu rozpočtové změny č.5/2022 
11. Projednání dodatku smlouvy č.1, smlouvy o dílo č.009/2021, projektu „Zpracování projektové 

dokumentace – DČOV Dubenec“ 
12. Diskuse, závěr 

 
338/2022-33.ZO   
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje   

a) schvaluje zapisovatelkou zápisu Petra Krejčího 
b) schvaluje ověřovateli zápisu Radomíra Joneše a Bohumila Tomáška 
c) schvaluje přípravou návrhu usnesení  Petra Čtvrtečku 

 
339/2022-33.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) schvaluje závěrečný účet obce Dubenec za rok 2021 spolu se zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce Dubenec za rok 2021 s vyjádřením souhlasu s celoročním 
hospodařením s výhradou.  

b) Náprava uvedeného dílčího nedostatku roku 2021 byla v souladu s § 17, odst. 7 písm. b) 
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zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších 
doplnění a předpisů, provedena přijetím usnesení č. 334/2022 ze dne 25.05.2022 způsobem 
a opatřeními popsanými v písemnosti č.j. 215/2022 ke zprávě o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce Dubenec za rok 2021.  

 
340/2022-33.ZO 
Zastupitelstvo Obce Dubenec 

a) nezjistilo, že by účetní závěrka za rok 2021 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 ve výši 4 839 433,74 Kč na účet 432 - výsledek 
hospodaření předcházejících účetních období, 

c) tímto schvaluje účetní závěrku obce Dubenec za rok 2021. 
 
341/2022-33.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec  

a) Schvaluje nákup díl a,b z ppč.3459, díl c z ppč.3460/3, díl d z ppč.3460/4, díl e,f, z ppč.3462 
a směnu ppč.3458/5 a ppč. 457/3 vše v k.ú. Dubenec rozdělené dle GP 752-536/2020 

b) Pověřuje starostu obce zveřejněním záměru nákupu a směny pozemků. 
 
342/2022-33.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. 

 
343/2022-33.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec  

a) Schvaluje přijetí finančního daru 10000,- Kč pro zřizovanou organizaci Základní škola 
Dukelských bojovníků a mateřskou školu, Dubenec, IČ: 75017881, se sídlem Dubenec 156, 
544 55, Dubenec od obce Doubravice, IČ:00580759, se sídlem Doubravice 155, 544 51, 
Doubravice, zastoupenou Milošem Valáškem, starostou, 

b) pověřuje ředitelku organizace Mgr. Martinu Jonešovou podpisem darovací smlouvy. 
 
344/2022-33.ZO 
Zastupitelstvo Obce Dubenec schvaluje Řád veřejného pohřebiště č.1/2022. 
 
345/2022-33.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č.5/2022 
 
346/2022-33.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 009/2021 projektu 
„Zpracování projektové dokumentace – DČOV Dubenec“. 
 
 
 
 Jaroslav Huňat, v.r. Petr Krejčí, v.r.   
 ………………………….  ………………………….     
 Jaroslav Huňat Petr Krejčí   
 starosta   místostarosta 


