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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

05.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 27.03.2019
Jednání zahájil starosta obce Jaroslav Huňat v 19:00 hodin. Přítomni byli členové ZO:
Jaroslav Huňat, Petr Čtvrtečka, Renata Derdová, Irena Hlavová, Luboš Lesák, Petr Krejčí,
Veronika Bašová, Petr Štědrý, Radomír Joneš a Bohumil Tomášek. Zastupitel Ondřej
Janeček byl z jednání omluven.

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 27.03.2019
Schválení programu zasedání.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
Shrnutí práce ZO, obce Dubenec.
Projednání aktualizované zřizovací listiny zřizované organizace ZŠ a MŠ Dubenec
Žádost o prodej pozemku ppč. 1277 v k.ú. Dubenec
Žádost o finanční dar Domov Sv. Josefa Žireč
Projednání převodu inženýrských sítí R2 u fary, kanalizace, vodovod do majetku obce
Dubenec
8) Projednání poplatku za svoz odpadů
9) Projednání rozpočtové změny č.2/2019
10) Diskuse, závěr
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Pan starosta se dotázal, zda chce někdo ze zastupitelů program změnit, či doplnit. Poté
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přednesl vlastní návrh a to o projednání smlouvy o poskytnutí dotace ze SFDI, tento body byl
zařazen jako číslo 9, dále doplnil jednání o projednání výjimky v počtu dětí ve školní družině
o bod číslo 10. Na základě dokončení některých prací požární prevence bylo nutné
projednání doplňujících požárních předpisů obce. Dalším doplněným bodem k projednání
byla vyhláška o zajištění požární ochrany na akcích zařazeno jako bod 11 a řád ohlašovny
požárů jako bod programu č.12, následující body jednání se posunuly. Poté nechal hlasovat
o změně programu.
47/2019-05.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 27.03.2019:
1) Schválení programu zasedání.
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
3) Shrnutí práce ZO, obce Dubenec.
4) Projednání aktualizované zřizovací listiny zřizované organizace ZŠ a MŠ Dubenec
5) Žádost o prodej pozemku ppč. 1277 v k.ú. Dubenec
6) Žádost o finanční dar Domov Sv. Josefa Žireč
7) Projednání převodu inženýrských sítí R2 u fary, kanalizace, vodovod do majetku obce
Dubenec
8) Projednání poplatku za svoz odpadů
9) Projednání smlouvy o dotaci na II.etapu chodníků ze SFDI
10) Projednání výjimky navýšení počtu dětí ve školní družině
11) Projednání vyhlášky o zajištění požární ochrany při akcích
12) Projednání řádu ohlašovny požáru
13) Projednání rozpočtové změny č.2/2019
14) Diskuse, závěr
10-0-0

2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele
usnesení
Zapisovatelem zápisu ustavujícího jednání ZO Dubenec dne 27.03.2019 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.
48/2019-05.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

Práce obce a obecního úřadu.
Plnění usnesení - nesplněná:
Usnesení č.21/2018-02.ZO, Sloučení požární ochrany - dne 15/1/2019 pod č.j. 12/2019 byly
podepsané smlouvy zaslány na HZS. Zatím nebyly vráceny potvrzeny zpět.
Usnesení č.44/2019-04.ZO, Dar SDH, smlouva je připravena, pan starosta čeká na podpis
starostou SDH.
Ostatní usnesení jsou splněna
Pan starosta dále uvedl, že do konce února 2019 byly dokončeny inventury, a vypracována
závěrečná zpráva. Po dohodě s finančním výborem budeme diskutovat o vyřazení
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nepotřebného majetku, více bude projednáno v diskusi.
Dne 27.2.2019 byla dokončena kontrola BOZP obce a byly provedeny nápravná opatření ve spolupráci s firmou RITAS s.r.o.. Celý projekt byl zajištěn na základě objednávky
Mikroregionu Hustířanka, kdy se náklady na zpracování úměrně snížily, protože byl najednou
zpracováván pro 6 obcí. Byla doplněna a zpracována provozní dokumentace, došlo k
doplnění lékárniček, hasicích přístrojů a bezpečnostních tabulek, tak aby obec měla z
hlediska provozu vše v pořádku. Rovněž proběhlo školení starostů a zaměstnanců obcí
zúčastněných v projektu.
Byly objednány odhady na prodávané nemovitosti u odhadce.
Po dohodě s Coop Dvůr Králové n.L. byl objednán odhad ceny prodejny čp.16. Byla
dohodnuta společná kancelář pro určení odhadní ceny a to Znalecká kancelář Danielis s.r.o.
z Trutnova.
Dále pan starosta uvedl, že byl vyměněn dosluhující počítač účetní. Tento počítač bude
vymazán, doplněn novým SSD diskem a bude dále použit za nevyhovující počítač v obecní
knihovně.
Na základě dotazu pana Štědrého z minulého jednání zastupitelstva, byla poptána firma
Funny sport Zlín, která realizovala umělé povrchy na veřejném sportovišti. Dne 18.3.2019
zaměstnanci firmy osobně navštívili obecní sportoviště, aby odpovědně zhodnotili stav ploch.
Dle sdělení firmy by nejlepší řešení bylo umělý povrch z poloviny hřiště "smotat" vyspravit
šotolinový povrch a stejně udělat i druhou stranu. Následně vyčistit celý povrch a znovu
dosypat pískem. Dle odhadu na místě to dělalo více než 60 tis. Kč bez DPH. Tuto částku,
vzhledem ke stavbě chodníků, nemůžeme nyní na počátku roku 2019 uvolnit. Prozatímní
řešení tedy je uválcování plochy hřiště vibračním válcem o hmotnosti cca 600-800kg, dále
vyčištění povrchu tlakovou myčkou a doplnění pískem.
Pan starosta uvedl, že dne 6.3.2019 proběhlo celodenní školení Hasičského záchranného
sboru v Trutnově. Pro obec zde vzniklo několik úkolů, které musí v požární ochraně a
krizovém řízení vyřešit. Především se jedná o dokumentaci prevence, což bylo
bezprostředně projednáno s p. Čtvrtečkou požárním preventistou při jednotce JPO 3
Dubenec. Pro obec zde vyvstala nutnost vydání místní vyhlášky k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku. Což je vymezení veřejných prostranství kde se může veřejná
zábava konat, omezení doby, povolení alkoholu a zabezpečení z hlediska požární ochrany celkem se jedná o 2 vyhlášky. Pokud by obec tyto vyhlášky neměla je vše řešeno dle
občanského zákoníku a obec by mohla soudně přijít o velké peníze (V případě úrazu,
popálení atd.) Dále na školení byly řešeny náležitosti jednotek JPO 5, především jejich
spolupráce s profesionálními hasiči. V záležitosti krizového řízení byla řešena otázka
zásobování potravinami v případě krizové události, nebo krizového stavu. Dotkli jsme se
strategického významu obecních prodejen a případně i kuchyní a vývařoven ve školách a
školkách, které by byly schopny řešit tyto nenadálé situace.
Pan starosta dále uvedl, že se stavebním úřadem ve Dvoře Králové n.L. stále řeší situaci
kolem výstavby nových domů v rozvojové zóně R2 u fary. Na stavebním úřadě mu bylo
sděleno, že firma Paclík s.r.o. má již zkolaudován vodovod a kanalizaci a na základě těchto
dokumentů by obec měla převzít tyto sítě, aby bylo možno hladce povolovat připojení těchto
nových domů.
Pan starosta uvedl, že další projekční kancelář doručila nabídku na projekt rozvojové zóny
R1 u obecního úřadu, cena za dokumentaci byla stanovena na 2 163 000,- bez DPH, což
pan starosta zamítl a poptal další projekční kancelář.
Dne 11.3.2019 se sešel finanční výbor s účetní obce a starostou, téma schůzky bylo
zodpovězení dotazů na rozpočtovou a na hospodářskou činnost obce.
Dne 19.3.2019 proběhla kontrola matriky z Královehradeckého kraje, - bez zjištěných závad.
Co se matriky týká, tak byly Ministerstvem vnitra rozeslány dotazníky na datové zajištění
osobních dat a na počítačové vybavení matričních kanceláří - pravděpodobně bude dál
pokračovat tlak na snížení počtu matričních úřadů.
Od 18.3.2019 probíhá třídenní kontrola České školní inspekce v Základní škole Dukelských
bojovníků.
Od 20.3.2019 proběhl dvoudenní účetní a správní audit obce Dubenec. Audit proběhl bez
chyb.
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Zeleň a provoz
Pan starosta krátce informoval o pracích na úseku zeleně a údržby obce.
Byla zahájena stavba suchého poldru Jedlina, stavba byla vytyčena a nyní probíhají skrývky
ornice.
Na protierozním opatření nad Karsit Agro a.s. proběhne v pondělí kontrolní den, bude zde
dokončen návrh násosky a v průběhu března-dubna bude celý meliorační pás oset travou.
Probíhá jarní řez stromů. Sčítají se poškozené a suché stromy a v průběhu dubna budou
vysazeny náhrady.
Na podnět obce Vilantice proběhla schůzka s radním pro dopravu ing. Červíčkem. Zatím
není nic oficiálně vydáno, ale silnice č.2851 kolem pastvin do Dubence má již zpracovanou
dokumentaci a rozpočet a v dubnu bude rozhodováno, zda oprava bude z peněz kraje nebo
ministerstva dopravy. Starostce Vilantic, paní Jarošové, ing. Červíček přislíbil, že se tato
cesta bude opravovat v roce 2020. Stížnost na stav silnic za Mikroregion Hustířanka
připravujeme, už máme od 80% obcí podklady a předpokládám, že ji odešleme začátkem
dubna.
Pan starosta okomentoval situaci v obecních lesích zasažených kůrovcem. Obec má až na
výjimky dotěženo a připravují se paseky na jarní výsadbu. I nadále platí nabídka obce na
prodej palivového dřeva
Kultura a sport
Paní Derdová krátce informovala o obecním plese, který proběhl 23.2.2019 a o dětském
karnevalu, který proběhl 9.3.2019. Obě akce se dle sdělení paní Derdové povedly, navíc byla
příjemně překvapena účastí 50 dětí na dětském karnevalu. Trochu si posteskla, že
Dubeneckých dětí zde bylo poskrovnu a návštěvnost byla tvořena především dětmi a rodiči
z okolí.
Pan starosta uvedl, že obec připravuje tradiční velikonoční turnaj ve stolním tenise, tentokrát
změna však je změněn termín, namísto neděle se bude turnaj konat na velký pátek dne
19.4.2019.

4.
Projednání aktualizované zřizovací listiny zřizované
organizace ZŠ a MŠ Dubenec
Pan starosta přednesl zprávu o nutnosti změny ve zřizovací listině základní školy Dukelských
bojovníků v Dubenci a mateřské škole. Díky založení školského klubu musí být tato listina
aktualizována na současný právní stav. Dále uvedl, že zřizovací listina byla zastupitelům
rozeslána jako příloha dnešního jednání a vyzval zastupitele k rozpravě. Ze stany zastupitelů
nebylo připomínek, ani dotazů a tak bylo přistoupeno k hlasování.
49/2019-05.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje zřizovací listinu zřizované organizace Základní škola
Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec; IČ: 75017881; se sídlem Dubenec 156,
54455, Dubenec.
10-0-0

5.

Žádost o prodej pozemku ppč. 1277 v k.ú. Dubenec

Pan starosta oznámil zastupitelům, že pan Luboš Horák, vlastník nemovitosti čp. 127 na st.p.
175 v k.ú. Dubenec (Za zdravotním střediskem) požádal o odkup zahrady ppč. 1277 v k.ú.
Dubenec. Pan starosta dále uvedl, že při kontrole pozemku, bylo zjištěno, že v
jihovýchodním cípu zahrady vede obecní vodovod, s panem Horákem tedy domluvil, že
parcelu bude prodána pouze za předpokladu, že s obcí bezplatně uzavře věcné břemeno
inženýrské sítě. Pan Horák s tímto návrhem souhlasil.
50/2019-05.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s prodejem parcely ppč.1277 v k.ú. Dubenec
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b) pověřuje starostu obce zveřejněním záměru o prodeji parcely ppč.1277 v k.ú.
Dubenec
10-0-0

6.

Žádost o finanční dar Domov Sv. Josefa Žireč

Pan starosta seznámil zastupitele s žádostí domova Svatého Josefa v Žirči, který zaslal obci
Dubenec žádost o finanční dar spojený s provozem a rozvojem tohoto zařízení.
Pan starosta dále doplnil, že osobně Domov Sv.Josefa navštívil a přiklonil se k tomu, aby na
toto zařízení zastupitelstvo přispělo, alespoň částkou 3000,- Kč. Dále uvedl, že pokud by měl
někdo zájem o prohlídku, je možné ji obcí zprostředkovat.
Dále se pan starosta zastupitelů dotázal, zda souhlasí s vymezením okruhů zdravotnických a
sociálních zařízení a organizací, kterým by obec Dubenec dlouhodobě přispívala. Ze
zkušenosti minulých let navrhl organizace Diakonie ČCE, Farní charita Dvůr Králové n.L. a
Domov Sv.Josefa. Jedná se pouze o lokální organizace působící na Královedvorsku. Pokud
z rozpočtu obce bude poskytnuto na charitu ročně 15 tis. Kč, tak budou do budoucna splněny
nároky na podporu sociální činnosti a zároveň budou podpořeny nároky regionálních
organizací. Zastupitelé o tomto návrhu nerozhodli, hlasování o usnesení proběhlo pouze na
finanční dar.
51/2019-05.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s příspěvkem 3000,- Kč Oblastní charitě Červený Kostelec, Domov sv.
Josefa, IČ:48623814, se sídlem 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec,
b) pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy s Oblastní charitou Červený
Kostelec, Domov sv. Josefa, IČ:48623814, se sídlem 5. května 1170, 549 41 Červený
Kostelec, zastoupenou Mgr. Dominikem Melicharem, statutárním zástupcem.
10-0-0

7.
Projednání převodu inženýrských sítí R2 u fary, kanalizace,
vodovod do majetku obce Dubenec
Pan starosta zastupitelům přiblížil nově vzniklé situace, ke kterým dochází při projekční
přípravě a komunikaci se stavebním úřadem v rozvojové zóně u fary. Firma Paclík s.r.o. má
již dostavěné a zkolaudované inženýrské sítě - vodovod a kanalizaci. Nemá dokončenou
cestu a to z důvodu budoucích možných zásahů do komunikace. Stavební úřad obci
Dubenec a firmě Paclík s.r.o. doporučil, aby obec převzala zkolaudované sítě a ujala se jich
jako vlastník. Odpadne tak administrační zátěž ohledně zdůvodňování rozdílného
provozovatele a vlastníka inženýrských sítí. Komunikaci obec převezme až po kolaudaci
stavebním úřadem.
Ze strany hostů zazněl dotaz na případné poškození inženýrských sítí dodatečnou stavbou
komunikace, nebo při připojování nových domů. Pan starosta odpověděl, že v případě
poškození bude viník vyzván k opravě, tak jako v jiných případech poškození majetku obce.
Nebylo dalších dotazů ani připomínek a tak dal pan starosta hlasovat o usnesení.
52/2019-05.ZO
Zastupitelstvo obce souhlasí
a) s bezplatným převzetím vodovodního řadu rozvojové zóny Z2 od firmy Paclík s.r.o.,
IČ:45536597, se sídlem Dubenec 234, 54455, Dubenec,
b) s bezplatným převzetím kanalizační stoky G rozvojové zóny Z2 od firmy Paclík s.r.o.,
, IČ:45536597, se sídlem Dubenec 234, 54455, Dubenec,
c) pověřuje starostu jednáním s firmou Paclík s.r.o., , IČ:45536597, se sídlem Dubenec
234, 54455, Dubenec.
10-0-0
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8.

Projednání poplatku za svoz odpadů

Pan starosta požádal zastupitele o názor a rozpravu ke kalkulaci odpadů za rok 2018 a
výhled na výběr poplatků v roce 2019, kterou rozeslal společně s pozvánkou na zasedání
ZO. Pro hosty uvedl, že v roce se reálná cena za likvidaci odpadu vyšplhala na 620,- Kč za
občana a rekreační objekt v obci Dubenec. Dále shrnul největší problémy s cenou odpadu a
to především fakt, že Marius Pedersen a.s. zvýšil cenu svozu a ještě k tomu nevykupuje
vytříděný plastový odpad. V reálu to znamená nárůst nákladů z 35000,- Kč v roce 2017, na
237000,- Kč za rok 2018.
Dále shrnul vývoj ceny poplatku za svoz odpadů, zatímco poplatek v roce 2017 činil 380,- Kč
a roční dotace obce činila 38000,- Kč, tak poplatek 400,- Kč v roce 2018 je dotován částkou
242 000,- Kč. K tomu dodal, že rovněž do výpočtu nepatrně zasáhl změna počtu obyvatel z
730 na 717 odběratelů, to znamená, že se z obce někteří občané odstěhovali, nebo pouze
změnili trvalé bydliště a jejich domy i nadále tvoří skupinu rekreačních objektů v počtu 56.
Pan starosta sdělil zastupitelům a hostům, že pokud by obec chtěla zůstat na stávající výši
dotace cca 35000,- Kč je nutné poplatek navýšit na 620,- Kč za osobu s trvalým pobytem a
rekreační objekt v obci Dubenec
Další možností snížení nákladů je snížit počet svozů tříděného odpadu na polovinu a zvýšit
tak podíl vlastního pytlového svozu.
Pan starosta otevřel rozpravu a ještě dodal, že dnešním cílem jednání není rozhodnout o
výši poplatku, ale řádně celou odpadovou agendu prodiskutovat.
Ze strany hostů byl vznesen dotaz na ztrátu hospodářské činnosti obce a poměr s dotací
odpadového hospodářství. Pan starosta uvedl, že hospodářskou činnost obce bude
zastupitelstvo projednávat na příštím jednání zastupitelstva a tudíž není součástí jednání o
poplatku za odpady. Dále se hosté dotazovali na možnost svozu dle vyprodukovaných
odpadů, nebo časové omezení svozu z dvoutýdenního na měsíční u některých domácností.
Dále někteří z hostů rozporovali výši poplatku v porovnání s poplatky za odpady v jiných
obcích a městech.
Pan starosta na závěr dodal, že poptá snížení svozů plastů z týdenního na čtrnáctidenní
cyklus a poté rozešle zastupitelům novou kalkulaci nákladů.

9.

Projednání smlouvy o dotaci na II. etapu chodníků ze SFDI

Pan starosta oznámil, že dne 26. 3. 2019 byla doručena smlouva na dotaci na stavbu II.
etapy chodníků ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Na základě výběrového řízení byly
upraveny částky dotace dle vnitřní směrnice fondu. Ve smlouvě je částka dotace 7 042 000,Kč, které budou uvolněny po vyčerpání zdrojů žadatele ve výši 1 264 118,15 Kč. Pan
starosta navrhl smlouvu schválit. Ze strany zastupitelů nebylo dotazů ani připomínek a tak
bylo hlasováno o usnesení.
53/2019-05.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje smlouvu č.869/B1/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 ve výši 7 042 000,- Kč (Slovy:
sedmmilionůčtyřicetdvatisíce korun českých),
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy č.869/B1/2019 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 se Státním
fondem dopravní infrastruktury, IČ: 70856508, se sídlem: Sokolovská 278, 190 00
Praha 9, zastoupeným Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem fondu.
10-0-0

10.

Projednání výjimky navýšení počtu dětí ve školní družině

Pan starosta přednesl další bod jednání. Dne 21. 3. 2019 doručila ředitelka ZŠ a MŠ paní
Mgr. Jonešová žádost o schválení výjimky v počtu dětí ve školní družině následovně:
- oddělení Dubinka z 30 žáků na 32 žáků,
- oddělení Dráček z 30 na 32 žáků
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obě oddělení pro zbytek školního roku 2018/2019.
Dále uvedl, že děti, které navštěvují školní družinu, jsou často ze spádových obcí a čekají tak
na autobus. Bylo přistoupeno k hlasování.
54/2019-05.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje výjimku v počtu dětí ve školní družině Dubinka na
počet 32 žáků a školní družině Dráček na 32 žáků pro školní rok 2018/19.
10-0-0

11.

Projednání vyhlášky o zajištění požární ochrany při akcích

Pan starosta oznámil, že ve spolupráci s požárním preventistou panem Petrem Čtvrtečkou
byla vypracována vyhláška o zajištění požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší
počet osob v obci Dubenec.
Vyhlášku je nutné přijmout kvůli právní ochraně pořadatelů a účastníků akcí. Vyhláškou je
stanovena ohlašovací povinnost, rozsah požární ochrany, počet požárních hlídek podle
počtu účastníků a další povinnosti pořadatelů. Bylo přistoupeno k hlasování.
55/2019-05.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2019 o zajištění požární ochrany při akcích,
kterých se účastní větší počet osob v obci Dubenec,
b) pověřuje starostu obce zveřejněním obecně závazné vyhlášky.
10-0-0

12.

Projednání řádu ohlašovny požárů

Pan starosta uvedl, že ve schváleném požárním řádu obce máme jako ohlašovnu požárů
uveden veřejný telefonní automat. Bohužel O2 ukončila provoz veřejného telefonního
automatu ke konci února 2019. Je nutné tedy určit ohlašovnu požárů, což je nyní kanceláře
obecního úřadu obce Dubenec a pro ohlašovnu rovněž schválit řád ohlašovny požárů.
Pan starosta dále uvedl, že ustanovením § 29 odst. 1 písm. j) zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), je
obcím stanovena povinnost v oblasti výkonu samostatné působnosti zřídit ohlašovnu požárů
a další místa, odkud lze hlásit požár. Ohlašovnu požárů definuje § 1 písm. n) vyhlášky o
požární prevenci, kde je uvedeno, že ohlašovna požárů je místo s trvalou obsluhou
vybavené potřebnými komunikačními prostředky, které je určeno k přijímání hlášení o vzniku
požáru nebo jiné mimořádné události a k vyhlášení požárního poplachu, jakož i k plnění
dalších úkolů podle příslušné dokumentace požární ochrany.
Za ohlašovnu požárů pan starosta navrhl kancelář obecního úřadu. Bylo přistoupeno
k hlasování.
56/2019-05.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) na základě §29 odst 1 písm j. zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje místo ohlašovny požáru na adrese Obecního úřadu,
Dubenec 210, 54455, Dubenec,
b) schvaluje řád ohlašovny požárů.
10-0-0

13.

Projednání rozpočtové změny č.2/2019

Pan starosta přednesl zastupitelům návrh rozpočtové změny č. 2/2019. Poté dal hlasovat o
usnesení.
57/2019-05.ZO
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Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č.2/2019.
10-0-0

14.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Diskuse, závěr
Pan starosta oznámil, že po inventurách byl určen k vyřazení, hasičské vozíky, stará
motorová stříkačka PS8 atd. Pan starosta navrhl prodej přes inzerát, stříkačku PS8
převést bezplatně SDH Dubenec. Zastupitelé s tím souhlasili.
Pan Joneš se dotázal na prodej palivového dřeva z obecních lesů. Pan starosta mu
odpověděl, že prodej pokračuje za 800,- Kč za metr, dovoz je možný po dohodě
s panem Paťavou mladším. Minimální odběr je 10 metrů.
Pan Čtvtrtečka oznámil z pozice požárního preventisty obce, že byl dokončen plán
požární prevence a zastupitelstvo bude pravidelně informováno o provedených
opatřeních.
Pan Čtvrtečka se dotázal pana starosty, zda by bylo možné zabezpečit zapůjčení
mobilního oplocení na Hasičské slavnosti a dětský den. Pan starosta mu odpověděl,
že zápůjčku poptá.
Paní Derdová oznámila, že už jsou v prodeji lístky na muzikál Mefisto do divadla
Hybernia, kam bude 12.10.2019 uspořádán zájezd.
Pan starosta oznámil, že ČEZ Distribuce ohlásila přerušení dodávek elektrické
energie dne 4.4.2019 pro celou obec a dne 16.4.2019 od křižovatky u kovárny na
horní konec obce. Obec zabezpečí provoz obecního vodovodu rozmístěním
elektrocentrál.
Pan Joneš požádal pana starostu o kontrolu štěpkovače, který je v rámci projektů na
pořízení kompostérů zdarma zapůjčován občanům obce. Dle jeho názoru jsou již
tupé vnitřní nože. Pan starosta uvedl, že v technických službách provedou kontrolu
štěpkovače, popřípadě zařídí opravu a nabroušení nožů.
Paní Derdová pozval zastupitele a hosty na divadelní představení ochotnického
spolku Erben z Miletína. Jedná se o divadelní hru Staré pověsti české a představení
bude odehráno v Penzionu na faře.
Pan Čtvrtečka se dotázal na svoz velkoobjemového odpadu. Pan starosta mu
odpověděl, že svoz je objednán, ale zatím nemá od firmy Marius Pedersen k dispozici
přesný termín svozu. Byl pouze kontaktován, zda by byl možný svoz mobilní
s drtičem, což pan starosta zamítl a nechá opět v obci rozmístit velkoobjemové
kontejnery na tradiční místa. Předpokládá, že svoz bude na konci dubna, nebo na
začátku května.
Pan starosta dále uvedl, že se obecní úřad intenzivně zabývá neplatiči. Bylo již
zakoupeno rozšíření účetního systému v obci o modul vymáhání. Co se týče poplatků
na základě obecně závazné vyhlášky je obec správcem daně a může neplatičům
obstavit účet, majetek, či sociální dávky.

Jednání bylo ukončeno v 20:07 hod.
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 27.03.2019 - viz. příloha č.1 - 05. USNESENÍ ZO
Dubenec konaného dne 27.03.2019.
Příloha č.2 – Prezenční listina
Příloha č.3 – Žádost o navýšení počtu dětí ve školní družině
Příloha č.4 – Zřizovací listina příspěvkové organizace
Příloha č.5 – Žádost o prodej pozemku + situace
Příloha č.6 – Žádost o finanční dar – Domov Sv. Josefa
Příloha č. 7 – Kolaudační souhlasy - inž. sítě „U Fary“
Příloha č.8 – Smlouva o poskytnutí finančních prostředků SFDI
Příloha č.9 – OZV 1/2019
Příloha č.10 – Řád ohlašovny požáru
Příloha č.11 – Návrh rozpočtové změny č.2/2019
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Datum vyhotovení zápisu: 27.03.2019
Datum vyhotovení čistopisu zápisu: 10.04.2019

Starosta obce:

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

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

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

