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ZASTUPITELSTVO    

OBCE DUBENEC 

 

 

 

 
1. 

USNESENÍ 
 

Zastupitelstva obce Dubenec    
konaného dne 24.10.2022 

 
01/2022-01.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje   

a) schvaluje zapisovatelem zápisu Petra Krejčího 

b) schvaluje ověřovateli zápisu  Renátu Derdovou a Bohumila Tomáška 

c) schvaluje přípravou návrhu usnesení Petra Čtvrtečku 

 
02/2022-01.ZO   
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 24.10.2022: 

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele  
2. Schválení programu  
3. Volba starosty a místostarosty  

a. určení počtu místostarostů  
b. určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 

odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)  
c. určení způsobu volby starosty a místostarosty  
d. volba starosty  
e. volba místostarosty  

4. Zřízení finančního a kontrolního výboru  
a. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru  
b. volba předsedy finančního výboru  
c. volba předsedy kontrolního výboru  
d. volba členů finančního výboru  
e. volba členů kontrolního výboru  

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 
odst. 2 zákona o obcích)   

6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí uvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 
2 zákona o obcích) 
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7. Projednání kontokorentního úvěru pro rok 2023   
8. Projednání rozpočtové změny č.7/2022 
9. Diskuse  

 
03/2022-01.ZO   
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje zvolení jednoho místostarosty. 
 
04/2022-01.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že 
pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn. 
 
05/2022-01.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty. 
 
06/2022-01.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec volí starostou pana Jaroslava Huňata. 
 
07/2022-01.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec volí místostarostou pana Petra Krejčího. 
 
08/2022-01.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 
tříčlenné. 
 
09/2022-01.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec volí předsedou finančního výboru Petra Čtvrtečku. 
 
10/2022-01.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec volí předsedou kontrolního výboru Bohumila Tomáška. 
 
11/2022-01.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec volí členy finančního výboru Luboše Lesáka a Michala 
Skořepu. 
 
12/2022-01.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec volí členy kontrolního výboru Veroniku Bašovou a Ondřeje 
Janečka. 
 
13/2022-01.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o 
obcích stanoví odměnu: 

a) za výkon funkce místostarosty ve výši 13.000,- Kč hrubého za měsíc, 
b) za výkon člena zastupitelstva ve výši 1.623 Kč hrubého za měsíc, 
c) za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 3.245,- Kč hrubého za měsíc, 
d) za výkon funkce člena výboru ve výši 2.704,- Kč hrubého za měsíc.  

Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru. 
 
14/2022-01.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že 
při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce 
poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší 
odměna. 
 
15/2022-01.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec: 

a) schvaluje uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru od České spořitelny, a.s. ve 
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formě debetního zůstatku na běžném účtu č.2910286369/0800 až do výše Kč 1 500 
000,-- (slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých) se splatností do 30.11.2023 
(včetně), 

b) schvaluje způsob zajištění úvěru tak, že peněžité závazky vzniklé na základě této 
smlouvy o úvěru nebudou zajištěny žádnými zajišťovacími prostředky (pouze 
budoucími rozpočtovými příjmy obce), 

c) pověřuje pana Jaroslava Huňata, nar. 23.02.1975, starostu obce, sjednáním 
příslušné dokumentace. 

 
16/2022-01.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č.7/2022  
  
  
 
 Jaroslav Huňat, v.r. Petr Krejčí, v.r.   
 ………………………….  ………………………….     
 Jaroslav Huňat Petr Krejčí 
 starosta   místostarosta 


