1

ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

03.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 19.12.2018
Jednání zahájil starosta obce Jaroslav Huňat v 19:10 hodin. Přítomni byli členové ZO:
Jaroslav Huňat, Petr Čtvrtečka, Irena Hlavová, Ondřej Janeček, Luboš Lesák, Petr Krejčí,
Renata Derdová, Veronika Bašová, Radomír Joneš a Bohumil Tomášek. Zastupitel Petr
Štědrý, byl z jednání omluven.
Jednání Zastupitelstva obce Dubenec proběhlo v učebně hudby v Základní škole Dukelských
bojovníků. Jednání předcházela krátká exkurze v budově ZŠ Dubenec.

Schválení programu

1.

Pan starosta uvítal přítomné zastupitele. Oznámil, že je zastupitelstvo usnášení schopné
s počtem přítomných 10 zastupitelů. Poté přečetl program jednání zastupitelstva, tak jak byl
navržen v pozvánce.
Byl navržen následující program zasedání ZO dne 19.12.2018
Schválení programu zasedání.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
Shrnutí práce ZO, obce Dubenec
Projednání návrhu rozpočtu obce pro rok 2019
Rozpočtové opatření č.6/2018
Projednání přijetí daru ze soutěže "Bezpečný internet" pro Základní školu Dukelských
bojovníků v Dubenci.
7) Žádost o poskytnutí finančního daru, - kroužek papírových modelů při Základní škole
Dukelských bojovníků v Dubenci.
8) Žádost o poskytnutí finančního daru, - Šachový klub Dubenec.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

2
9) Projednání žádosti o poskytnutí dotace - Městská knihovna s regionálními funkcemi
Trutnov.
10) Žádost o prodej pozemku p.č. 2229/3 v k.ú. Dubenec
11) Žádost o rozdělení pozemku p.č.605/2 v k.ú. Dubenec a prodej nově odděleného dílu
p.č. 605/4 v k.ú. Dubenec
12) Diskuse, závěr
Pan starosta se dotázal, zda chce někdo ze zastupitelů program změnit, či doplnit. Ze strany
zastupitelů nebylo nic ke změně, ani doplnění a tak nechal hlasovat o usnesení.
29/2018-03.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 19.12.2018:
Schválení programu zasedání.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
Shrnutí práce ZO, obce Dubenec
Projednání návrhu rozpočtu obce pro rok 2019
Rozpočtové opatření č.6/2018
Projednání přijetí daru ze soutěže "Bezpečný internet" pro Základní školu Dukelských
bojovníků v Dubenci.
7) Žádost o poskytnutí finančního daru, - kroužek papírových modelů při Základní škole
Dukelských bojovníků v Dubenci.
8) Žádost o poskytnutí finančního daru, - Šachový klub Dubenec.
9) Projednání žádosti o poskytnutí dotace - Městská knihovna s regionálními funkcemi
Trutnov.
10) Žádost o prodej pozemku p.č. 2229/3 v k.ú. Dubenec
11) Žádost o rozdělení pozemku p.č.605/2 v k.ú. Dubenec a prodej nově odděleného dílu
p.č. 605/4 v k.ú. Dubenec
12) Diskuse, závěr
10-0-0
1)
2)
3)
4)
5)
6)

2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele
usnesení
Zapisovatelem zápisu ustavujícího jednání ZO Dubenec dne 19.12.2018 byl navržen Petr
Krejčí, ověřovateli zápisu Radomír Joneš a Bohumil Tomášek, zpracovatelem usnesení Petr
Čtvrtečka. Pan starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí s nominací a poté přečetl
usnesení.
30/2018-03.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje
a) schvaluje zapisovatelem zápisu
b) schvaluje ověřovateli zápisu
c) schvaluje přípravou návrhu usnesení

3.

Petra Krejčího
Radomíra Joneše a Bohumila Tomáška
Petra Čtvrtečku
10-0-0

Informace o činnosti OÚ Dubenec a ZO Dubenec

Na úvod se pan starosta omluvil za chybnou informaci, kterou poskytl panu Degerovi při
minulém jednání Zastupitelstva obce. Zde uvedl, že k nemovitosti pana Vinšálka čp.162
v horním Dubenci byl připojován vodoměr a tím došlo k poklesu tlaku v řadu a následnému
zakalení vody ve vedení vodovodu. Informaci o chystaném připojování panu starostovi
sdělila paní matrikářka. Pan Vinšálek panu starostovi v telefonickém rozhovoru sdělil, že
ještě připojení jeho nemovitosti k obecnímu vodovodu neproběhlo. Pan starosta se rovněž
veřejně omluvil za své vyjádření panu Vinšálkovi, Dubenec čp.162.
Dále se pan starosta krátce věnoval informování o činnosti obce Dubenec a zastupitelstva
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obce Dubenec.
- Obec
Bylo dokončeno rozšíření vodovodního řadu ke „Kyzyvátově“ stodole u kovárny.
Byla realizována přeložka plynovodu u zastávky „U Kovárny“ a byly provedeny geodetické a
přípravné práce u II. Etapy chodníků.
Venkovní učebna je dokončena, pan starosta doporučil zastupitelům a hostům navštívit
zahradu Základní školy v Dubenci.
Učebna informatiky a jazyků se bude budovat až po novém roce, patrně v únoru - březnu
2019 o jarních prázdninách.
Firma Colas opravila cestu do Doubravice.
- Zeleň a provoz
Nadále probíhá značení biokoridorů a protierozních příkopů.
Kácely se vzrostlé smrky u bytovek. (Jeden z nich je vánoční strom)
Zaměstnanci obce a Hustířanka služby s.r.o. drží „ledovkovou a sněhovou“ pohotovost přes
vánoční svátky.
V obecních lesích nadále řešíme kůrovcovou kalamitu.
-

Kultura a sport
Proběhlo:
Obec – Mikulášská, Adventní koncert a rozsvěcení stromku.
Hasiči – Výroční schůze – v Penzionu na faře, pan starosta poděkoval za pozvání a možnost
účastnit se vyznamenávání členů SDH..
Připravujeme:
Mgr. Jonešová pozvala zastupitele na vánoční koncert školy a školky v kostele Sv.Josefa
v Dubenci.
Pan starosta oznámil konání tradičního turnaje ve stolním tenise 29.12.2018 v Penzionu na
faře.

4.

Projednání návrhu rozpočtu obce pro rok 2019

Pan starosta uvedl, že rozpočet obce pro rok 2019 byl zveřejněn 4. 12. 2018. Rozpočet je na
straně příjmů 17 035 044,82 Kč, na straně výdajů 23 766 460,00 Kč, rozpočet je navržen
jako schodkový, schodek rozpočtu je ve výši 6 731 415,18 Kč.
Pan starosta odůvodnil vznik schodku rozpočtu z důvodu neprojednané smlouvy o přijetí
dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Obec má písemné rozhodnutí o poskytnutí
dotace ve výši 7 042 000,- Kč (číslo registrace akce ISPROFOND 5527510152). Dle zákona
o rozpočtových pravidlech 250/2000 Sb. nesmí obec do rozpočtu na stranu příjmů uvádět
příjem, který není smluvně potvrzen. Dle písemného sdělení fondu bude smlouva k
projednání připravena v únoru 2019. Poté bude příjem navýšen rozpočtovou změnou a
rozpočet se změní na přebytkový s přebytkem ve výši cca 310 tis. Kč. Pan starosta otevřel
rozpravu k bodu č.4, nebylo však žádných dotazů ani připomínek a tak bylo přistoupeno
k hlasování o usnesení.
31/2018-02.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje v souladu s § 84 odst. (2) písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet obce
Dubenec na rok 2019, závazný ukazatel paragraf. Navržený v následujícím sestavení:
Celkové příjmy ve výši 17.035.044,82 Kč, výdaje ve výši 23.766.460,- Kč, financování –
9.131.415,18 Kč. Rozpočet je navržen jako schodkový se schodkem ve výši 6.731.415,18
Kč.
10-0-0
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5.

Rozpočtové opatření č.6/2018

Pan starosta přednesl rozpočtovou změnu č.6/2018, tak jak byla sestavena hlavní účetní
obce Dubenec paní Janou Řehákovou. Ze strany zastupitelů nebylo dotazů a bylo posléze
přistoupeno k hlasování.
32/2018-03.ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.6/2018.
10-0-0

6.
Projednání přijetí daru ze soutěže "Bezpečný internet" pro
Základní školu Dukelských bojovníků v Dubenci.
Pan starosta uvedl, že Základní škola se v roce 2018 opět účastnila soutěže
Královehradeckého kraje „Bezpečný internet“. Umístila se v první desítce a dostala finanční
dar 10.000,- Kč. Zastupitelstvo obce musí schválit přijetí tohoto daru a pověřit ředitelku ZŠ
podpisem smlouvy. Host Mgr. Jonešová, ředitelka ZŠ a MŠ, uvedla, že se škola pravidelně
této soutěže účastní a první ocenění bylo škole již v roce 2016. Poté bylo přistoupeno
k hlasování.
33/2018-03.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s přijetím daru 10.000,- Kč od Královehradeckého kraje, zřizované
organizaci Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola Dubenec,
IČ:75017881, se sídlem Dubenec 156, 544 55 Dubenec, v rámci soutěže Kraje pro
bezpečný internet v roce 2018,
b) pověřuje ředitelku Mgr. Martinu Jonešovou podpisem darovací smlouvy s
Královehradeckým krajem, IČ: 70889546, se sídlem Pivovarské nám. 1245, 50003
Hradec Králové, zastoupeným PhDr. Jiřím Štěpánem, hejtmanem.
10-0-0

7.

Žádost o poskytnutí finančního daru, - Šachový klub Dubenec.

Pan starosta oznámil, že obec Dubenec obdržela žádost šachového oddílu při Sokol
Dubenec. Navrhl finanční dar ve výši 5000,- Kč jako v předchozích letech. Ve zdůvodnění
žádosti se jedná peníze na startovné, cestovné a pohoštění. Nebylo dotazů, ani připomínek a
bylo přistoupeno k hlasování.
34/2018-03.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje finanční dar ve výši 5000,- Kč oddílu šachu při Sokol Dubenec, se sídlem
Dubenec 53, 54455 Dubenec,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy a poskytnutí daru se oddílu šachu při
Sokol Dubenec, se sídlem Dubenec 53, 54455 Dubenec zastoupené panem
Lubošem Hlavou, vedoucím oddílu.
10-0-0

8.
Žádost o poskytnutí finančního daru, - kroužek papírových
modelů při Základní škole Dukelských bojovníků v Dubenci.
Pan starosta oznámil, že obec Dubenec obdržela žádost ing. Provazníka – vedoucího
kroužku papírových modelů při ZŠ Dubenec, o příspěvek na činnost. Stejně jako
v předchozích letech navrhl pan starosta finanční dar 5000,- Kč. Finance kroužku jsou
použity na reprezentaci a pořádání výstavy.
35/2018-03.ZO
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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.
10-0-0

9.
Projednání žádosti o poskytnutí dotace - Městská knihovna s
regionálními funkcemi Trutnov.
Pan starosta seznámil zastupitele s žádostí Městské knihovny s regionálními funkcemi v
Trutnově o příspěvek na nákup knih do výměnných fondů. I v letošním roce knihovna žádá o
částku 3500,- Kč. Pan starosta navrhl tento příspěvek schválit.
36/2018-03.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) Souhlasí s dotací na nákup knih do výměnných fondů ve výši 3500,- Kč Městské
knihovně s regionálními funkcemi v Trutnově, IČ: 00371815, se sídlem Krakonošovo
náměstí 128, 54101 Trutnov,
b) Pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o nákupu knih do výměnných
fondů s Městskou knihovnou s regionálními funkcemi v Trutnově, IČ: 00371815, se
sídlem Krakonošovo náměstí 128, 54101 Trutnov, zastoupenou Mgr. Jaroslavou
Maršíkovou, ředitelkou.
10-0-0

10.

Žádost o prodej pozemku p.č. 2229/3 v k.ú. Dubenec

Pan starosta přednesl žádost manželů Lesákových, kteří požádali o prodej pozemku
p.č.2229/3 v k.ú. Dubenec, který sousedí s pozemkem p.č. 2252 v k.ú. Dubenec, který
dlouhodobě využívají. Jedná se o 15m2 - ostatní plocha. Pan starosta dále uvedl, že provedl
kontrolu umístění inženýrských sítí ve vlastnictví obce a soulad žádosti s vnitřní směrnicí pro
prodej pozemků z vlastnictví obce Dubenec a pozemek je možné prodat. Bylo hlasováno u
usnesení.
37/2018-03.ZO
Zastupitelstvo Obce Dubenec
a) souhlasí s prodejem pozemku p.č. 2229/3 v k.ú. Dubenec,
b) pověřuje starostu obce zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 2229/3 v k.ú.
Dubenec.
9-0-1

11. Žádost o rozdělení pozemku p.č. 605/2 v k.ú. Dubenec a prodej
nově odděleného dílu p.č. 605/4 v k.ú. Dubenec
Pan starosta přednesl žádost pana Pavla Šimka, který požádal o rozdělení pozemku
p.č.605/2 v k.ú. Dubenec a následný prodej nově vzniklé parcely p.č. 605/4 v k.ú. Dubenec.
Dále pan starosta oznámil, že se jedná se o narovnání majetkových poměrů. Obecní
pozemek dlouhodobě užívá jak pan Šimek (čp.41), tak paní Lederová(čp.229). Pan starosta
oznámil, že parcela p.č. 605/2 v k.ú. Dubenec je v souladu s pravidly pro prodej pozemků
z vlastnictví obce Dubenec. Dále navrhl pozemek rozdělit dle geometrického plánu a
oddělený díl prodat a následně paní Lederové nabídnout k prodeji zbytek z parcely 605/2 v
k.ú. Dubenec. Ze strany zastupitelů nebylo dotazů, ani připomínek a tak bylo přistoupeno
k hlasování.
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38/2018-03.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s rozdělením parcely p.č.605/2 v k.ú. Dubenec dle geometrického plánu GP
č. 708-13/2018,
b) pověřuje starostu obce zveřejněním záměru rozdělení a prodeje nově vzniklého
pozemku p.č. 605/4 v k.ú. Dubenec.
10-0-0

12.
-

-

-

Diskuse, závěr
Pan starosta oznámil, že společnost COOP Dvůr Králové n.L. nabídla obci Dubenec
k prodeji prodejnu u školy. Prodejní cena budovy se bude odvíjet od posudku na
obvyklou prodejní cenu.
Pan Čtvrtečka, předseda finančního výboru, oznámil, že se výbor sešel poprvé při
přípravě rozpočtu obce na rok 2019. Finanční výbor se dle jeho slov bude scházet dle
potřeby. Pan Joneš na jeho sdělení navázal a požádal o to, aby všechny výstupy
výboru byly projednány výborem před tím než budou uveřejněny v zastupitelstvu.
Pan starosta oznámil, že jedná s Českou spořitelnou o prodeji pohledávek za odpady,
vodu a psy.
Paní Derdová požádala zastupitele o dary do tomboly a účast na obecním plese.
Ředitelka ZŠ a MŠ, Mgr. Jonešová poděkovala starostovi a zastupitelstvu za přízeň,
kterou škole a školce projevili v roce 2018.
o Dále oznámila, že z úspor roku 2018 škola zakoupí dva moderní datové
projektory.
o Oznámila, že roce 2019 bude škola řešit:
 problémy s elektro rozvodem v budově MŠ,
 bude modernizována sborovna v budově ZŠ,
 bude modernizována cvičná kuchyňka v přízemí ZŠ,
 bude dokončena oprava rozhlasu v budově ZŠ.

Jednání bylo ukončeno v 20:20 hod.
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 19.12.2018 - viz. příloha č.1 - 03. USNESENÍ ZO
Dubenec konaného dne 19.12.2018.
Příloha č.2 – Prezenční listina
Příloha č.3 – Návrh rozpočtu obce pro rok 2019
Příloha č.4 – Rozpočtové opatření č.6/2018
Příloha č.5 – Darovací smlouva KHK Kraj
Příloha č.6 – Žádost Městská knihovna Trutnov
Příloha č.7 – Žádost č.j. 308/2018, manželé Lesákovi
Příloha č.8 – Žádost č.j. 313/2018, pan Pavel Šimek
Datum vyhotovení zápisu: 07.01.2019

Starosta obce:

Jaroslav Huňat, v.r.
.......................................
Jaroslav Huňat

Ověřovatelé zápisu:
Radomír Joneš, v.r.
..........................................
Radomír Joneš

Bohumil Tomášek, v.r.
.......................................
Bohumil Tomášek

