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ZASTUPITELSTVO    

OBCE DUBENEC 

 

 

 

 
4. 

VÝPIS USNESENÍ 
 

Zastupitelstva obce Dubenec    
konaného dne 11.01.2023 

 
39/2023-04.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 11.01.2023: 

1. Schválení programu zasedání.  
2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.  
3. Shrnutí práce ZO, obce Dubenec. 
4. Projednání žádosti o dotaci KU KHK, podpora prodejen 2023 
5. Projednání žádosti o dotaci MMR, oprava komunikace C45 Kalnovec 
6. Projednání žádosti o dotaci MMR, rekonstrukce kanceláří OÚ Dubenec 
7. Projednání žádosti o dotaci KU KHK, Obnova a technické zajištění stávajících 

vodních nádrží. 
8. Projednání rozpočtového opatření č.1/2023 
9. Diskuse, závěr 

 
40/2023-04.ZO   
Zastupitelstvo obce Dubenec 

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

 
41/2023-04.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) Schvaluje podání žádosti o dotaci z programu 23RRD10 „Podpora provozu prodejen 
na venkově“, 

b) pověřuje starostu obce vypracováním a podání žádosti z programu 23RRD10 
„Podpora provozu prodejen na venkově“ poskytovateli Královehradeckému kraji, 
IČ:70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové. 
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42/2023-04.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Oprava komunikace 
C45, Kalnovec“ z MMR, programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2023, DT 117d8210A 
Podpora obnovy místních komunikací a spolufinancování akce do plné výše celkových 
výdajů akce. 
 
43/2023-04.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje podání žádosti o dotaci projektu „Stavební úpravy 
kanceláří obecního úřadu v Dubenci“ z MMR, programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 
2023, DT 117d8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov a spolufinancování akce 
ve výši minimálně 20 % z celkových výdajů akce. 
 
44/2023-04.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) Schvaluje podání žádosti o dotaci z programu 23RRDU3, účel 2 - obnova a technické 
zajištění stávajících vodních nádrží k projektu Oprava-revitalizace rybníka v Dubenci, 

b) pověřuje starostu obce vypracováním a podání žádosti z programu 23RRDU3, účel 2 
- obnova a technické zajištění stávajících vodních nádrží k projektu Oprava-
revitalizace rybníka v Dubenci poskytovateli Královehradeckému kraji, IČ:70889546, 
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové. 

 
45/2023-04.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtové opatření č.1/2023. 
 
 
 
 
 Jaroslav Huňat, v.r. Petr Krejčí, v.r.   
 ………………………….  ………………………….     
 Jaroslav Huňat Petr Krejčí 
 starosta   místostarosta 


