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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

04.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 20.02.2019
Jednání zahájil starosta obce Jaroslav Huňat v 19:02 hodin. Přítomni byli členové ZO:
Jaroslav Huňat, Petr Čtvrtečka, Irena Hlavová, Luboš Lesák, Petr Krejčí, Veronika Bašová,
Petr Štědrý, Radomír Joneš a Bohumil Tomášek. Zastupitelé Renata Derdová a Ondřej
Janeček byli z jednání omluveni.

Schválení programu

1.

Pan starosta uvítal přítomné zastupitele. Oznámil, že je zastupitelstvo usnášení schopné
s počtem přítomných 9 zastupitelů. Poté přečetl program jednání zastupitelstva, tak jak byl
navržen v pozvánce.
Byl navržen následující program zasedání ZO dne 20.02.2019
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Schválení programu zasedání.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
Shrnutí práce ZO, obce Dubenec.
Projednání kanalizačního řadu obce Dubenec.
Zrušení fondu reprodukce majetku, fondu investic v ZŠ Dubenec a převod do
rozpočtu zřizovatele.
Projednání finančního daru Městyse Velký Vřešťov pro ZŠ a MŠ Dubenec.
Projednání finančního daru pro SDH Dubenec.
Rozpočtové opatření č.1/2019.
Diskuse, závěr.

Pan starosta se dotázal, zda chce někdo ze zastupitelů program změnit, či doplnit. Poté
přednesl vlastní návrh a to doplnění programu o bod: Revokace usnesení č. 31/2018-02.ZO
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ze 19.12.2018 a schválení nového usnesení – schválení rozpočtu obce, který by byl zařazen
jako bod č.8 a další body se v programu posunou. Poté nechal hlasovat o změně programu.

39/2019-04.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 20.02.2019:
Schválení programu zasedání.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
Shrnutí práce ZO, obce Dubenec.
Projednání kanalizačního řadu obce Dubenec.
Zrušení fondu reprodukce majetku, fondu investic v ZŠ Dubenec a převod do
rozpočtu zřizovatele.
6) Projednání finančního daru Městyse Velký Vřešťov pro ZŠ a MŠ Dubenec.
7) Projednání finančního daru pro SDH Dubenec.
8) Revokace usnesení č. 31/2018-02.ZO ze 19.12.2018 a schválení nového usnesení –
schválení rozpočtu obce.
9) Rozpočtové opatření č.1/2019.
10) Diskuse, závěr.
9-0-0
1)
2)
3)
4)
5)

2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele
usnesení
Zapisovatelem zápisu ustavujícího jednání ZO Dubenec dne 20.02.2019 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.
40/2019-04.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
9-0-0

Informace o činnosti OÚ Dubenec a ZO Dubenec

Pan starosta oznámil, že stavební akce jsou přerušeny do cca března 2019. Dále oznámil, že
počátkem března bude obec a Pozemkový úřad předávat staveniště suchého poldru Jedlina.
Připravuji se stavební úpravy učebny jazyků a informatiky v ZŠ Dubenec.
V obci jako každý rok proběhly fyzické a dokladové inventury účetnictví obce.
Obci byl předán kanalizační řád obce Dubenec schválený vodoprávním úřadem, bude
samostatně projednán na dnešním jednání.
Zeleň a provoz
Připravujeme betonové sloupky k označení pozemkových úprav.
Na protierozním příkopu nad Karsit agro a.s. došlo k přetečení a přebytečná voda, která se
nezasákla do terénu musela být odčerpána. Stavební firma Popr uplatnila ve spolupráci se
stavebním dozorem a pozemkovým úřadem pojistnou událost. Bylo projednáno upravení
hrázek a doplnění o tzv. „násosku“, která bude samospádem přečerpávat nadměrné
množství vody z příkopů.
V obecních lesích nadále řešíme kůrovcovou kalamitu. Podařilo se prodat dřevo z Vápenky
společně s církevními lesy a tak těžba zatím probíhá průběžně. Problémem jsou lesní cesty,
které jsou po těžbě ve špatném stavu.
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Kultura a sport
Pan starosta požádal přítomné členy SDH, aby informovali o Hasičském plese. Pan Lesák
uvedl, že letošní účast byla poznamenána velkou nemocností. V předstihu měli všechny
lístky zarezervované a z části i prodané, ale účast nebyla stoprocentní. Ples se dle jeho
názoru povedl a všichni byli spokojení.
Pan starosta dále uvedl, že obec připravuje ples na 23. Února 2019, a za chybějící paní
Derdovou přetlumočil žádost o pomoc s tombolou. Dále uvedl, že v březnu se připravuje
tradiční dětský karneval.

4.

Projednání kanalizačního řadu obce Dubenec.

Pan starosta zastupitelům oznámil, že po provedení pasportizace kanalizačních stok a
schválení nakládání s odpadními vodami byl dokončen Kanalizační řád obce Dubenec. K
nahlédnutí na stránkách obce v sekci Územní plán, pasporty, kde měli zastupitelé možnost
se s textem řádu seznámit. Pan Tomášek oznámil, že v materiálech na webu chybí stoka E,
pan starosta přislíbil kontrolu webu, popřípadě bude kontaktovat zhotovitele o dodání
chybějícího materiálu.
V kanalizačním řádu je řešeno připojení jednotlivých domů, do smíšení kanalizace ve
vlastnictví obce. Jsou zde uvedeny limity pro vypouštění odpadních vod nově připojených
budov, vzorkování atd.
Dále uvedl, že se v zastupitelstvu musí diskutovat o účtování stočného, na základě
zohlednění ceny vzorkování odpadních vod a dalších zákonných povinností, které by podle
kalkulace mělo činit cca 40 tis. ročně. V současnosti je problém s identifikací jednotlivých
přípojek, které jsou do obecní kanalizace napojeny. Bylo přistoupeno k hlasování.
41/2019-04.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje Kanalizační řád obce Dubenec dle zákona č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č.
428/2001 Sb., k tomuto zákonu)
9-0-0

5.
Zrušení fondu reprodukce majetku, fondu investic v ZŠ
Dubenec a převod do rozpočtu zřizovatele.
Obec obdržela návrh ředitelky a účetní základní školy. Ty navrhují převést fond reprodukce a
investic zpět do rozpočtu zřizovatele. Na účtu 416 je nyní 41 104,30 Kč. Jedná se o
prostředky z odpisů majetku školy, pořízeném do roku 2012. Od roku 2012 za školu začala
hmotný majetek v hodnotě nad 40 tis. pořizovat obec a rovněž jej odepisuje. Škola tak nemá
jak prostředky z tohoto fondu legálně vyčerpat. Bylo hlasováno o usnesení.
42/2019-04.ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) zrušení Fondu reprodukce a investic zřizované organizace Základní škola Dukelských
bojovníků a mateřská škola Dubenec, IČ:75017881, se sídlem Dubenec 156, 544 55
Dubenec č.416
b) převod finančních prostředků z účtu 416 ve výši 41.104,30 Kč do rozpočtu zřizovatele
obce Dubenec na §3113, pol. 2229.
9-0-0

6.
Projednání finančního daru Městysu Velký Vřešťov pro ZŠ a
MŠ Dubenec.
Pan starosta oznámil, že městys Velký Vřešťov obdaroval Základní školu Dukelských
bojovníků v Dubenci finančním darem 10.000,- Kč. Zastupitelstvo musí formálně schválit
přijetí tohoto daru a pověřit ředitelku základní a mateřské školy Mgr. Martinu Jonešovou
podpisem smlouvy. Poté pan starosta otevřel rozpravu k tomuto bodu, ale ze strany
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zastupitelů nebylo dotazů, ani připomínek a tak bylo přistoupeno k hlasování.
43/2019-04.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s přijetím daru 10.000,- Kč od Městyse Velký Vřešťov, IČ:484776, zřizované
organizaci Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola Dubenec,
IČ:75017881, se sídlem Dubenec 156, 544 55 Dubenec,
b) pověřuje ředitelku Mgr. Martinu Jonešovou podpisem darovací smlouvy s Městysem
Velký Vřešťov, IČ:484776, se sídlem Velký Vřešťov 34, 54454, Velký Vřešťov,
zastoupeným paní Dagmar Hrochovou, starostkou Městysu.
9-0-0

7.

Projednání finančního daru pro SDH Dubenec.

Pan starosta uvedl, že Obec Dubenec obdržela žádost SDH Dubenec o příspěvek na činnost
v roce 2019. Žádost byla podána na předepsaném formuláři dle podmínek pro přidělování
darů zastupitelstvem. Pan starosta se v rozpravě dotázal přítomných členů SDH na využití
finančních prostředků. Pan Lesák, starosta SDH společně s panem Čtvrtečkou oznámili, že
peníze budou použity na spolkovou činnost a na sportovní činnost mladých hasičů. Pan
starosta nechal hlasovat o usnesení.
44/2019-04.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje finanční dar ve výši 5000,- Kč pro SDH Dubenec, IČ:65715721 se sídlem
Dubenec 153, 54455 Dubenec,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí daru s SDH Dubenec, se
sídlem Dubenec 153, 54455 Dubenec zastoupeným panem Lubošem Lesákem,
starostou SDH.
7-0-2

8.
Revokace usnesení č.31/2018-02.ZO ze dne 19.12.2018 a
schválení nového usnesení.
Pan starosta uvedl, že při sestavování rozpočtu, i přes trojí kontrolu, došlo k zahrnutí
halířových částek v jednotlivých rozpočtových kapitolách. Dále v součtové sestavě na straně
příjmů vypadl součet přijatých dotací za dětskou skupinu, na straně výdajů nebyly sečteny
výdaje na květnové volby do EU. Za tyto komplikace se pan starosta omluvil. Pro zajištění
bezchybnosti již obec komunikuje s poskytovatelem účetního programu Gordic o modulu
rozpočty, tak, aby se nemusel rozpočet tvořit v několika verzích na sebe navazujících
excelových tabulek, ale aby přímo komunikoval s účetním programem a jako takový byl
pouze jedním zdrojem dat.
Upravený rozpočet byl zveřejněn na pevné úřední desce a na elektronické úřední desce. Po
odstranění součtovacích chyb byl schodek obce snížen na 6 634 150,- Kč.
45/2019-04.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) revokuje usnesení č.31/2018-02.ZO, ze dne 19.12.2018,
b) 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 17 077 310,00 Kč, výdaje ve výši 23 711 460,- Kč, financování – 9 034 150,00
Kč. Rozpočet je navržen jako schodkový se schodkem ve výši 6 634 150,00 Kč.
9-0-0
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Rozpočtové opatření č.1/2019.

9.

Rozpočtové opatření č.1/2019 připravila účetní obec paní Jana Řeháková. Jedná se o
úpravu strany příjmů a to příspěvek na přenesenou činnost obecního úřadu, dotace
z Královehradeckého kraje a vratka nedočerpaných prostředků ze ZŠ Dubenec. Ze strany
zastupitelů nebylo dotazů a tak bylo přistoupeno k hlasování.
46/2019-04.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtové opatření 01/2019.
9-0-0

10.
-

-

-

-

Diskuse, závěr
Zastupitel pan Štědrý se dotázal na úpravu povrchu hřiště na nohejbal u hasičárny.
Pan starosta uvedl, že srovnání hřiště se provádí vibrační válcem. Pan Joneš vysvětlil
rozdíly v konstrukci mezi tenisovým a nohejbalovým kurtem. Po další krátké diskusi
bylo domluveno, že starosta se spojí s dodavatelskou firmou a zajistí srovnání hřiště.
Doplnění povrchu pískem a následnou údržbu zajistí pan Petr Štědrý.
Pan starosta seznámil zastupitele a hosty se statistikou sběru recyklovaných odpadů
za rok 2019 a let předchozích. Dále uvedl, že připravuje kalkulaci ceny odpadů na rok
2019. Největším problémem zůstává svoz plastových odpadů. I když obec a občané
zodpovědně třídí v domácnostech, tak jsou kontejnery na třídících místech každý
týden přeplněné. Díky tomu, že se odpady sváží týdně, je zde vysoký náklad na
dopravu a zároveň došlo k tomu, že plastový odpad se nevykupuje a tak jediným
příjmem zůstává poplatek Eko-kom a ten náklady na provoz systému nepokryje.
Pan Joneš požádal starostu, aby zaslal oficiální žádost o opravu silnic v katastru obce
Dubenec Královehradeckému kraji. Popřípadě, aby byl sdělen plán oprav silnic v k.ú.
Dubenec. Pan starosta mu oznámil, že již ve spolupráci s obcemi mikroregionu
připravují stížnost - podnět na krajský úřad. Pan Joneš si vyžádal písemnou odpověď
a nabídl se s komunikací s krajským úřadem, či správou silnic.
Pan Čtvrtečka oznámil, že se finanční výbor sejde začátkem března. Byly předány
závěrky hospodářské činnosti a výkazy za rok 2018.
Zastupitelka paní Veronika Bašová se dotázala na stav projektu stavebních parcel za
obecním úřadem. Pan starosta jí oznámil, že je nyní v kontaktu s projekční kanceláří
a čeká na cenovou nabídku za zpracování projektové dokumentace.

Jednání bylo ukončeno v 20:17 hod.
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 20.02.2019 - viz. příloha č.1 - 04. USNESENÍ ZO
Dubenec konaného dne 20.02.2019.
Příloha č.2 – Prezenční listina
Příloha č.3 – Darovací smlouva Městys Velký Vřešťov
Příloha č.4 – Žádost finanční dar SDH
Datum vyhotovení zápisu: 04.03.2019

Starosta obce:

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

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

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

