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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

33.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 15.08.2013
Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 19:04 hodin. Přítomno bylo 6 členů ZO: Jaroslav
Huňat, Ing. Jaroslav Čížek, Kateřina Burešová, Petr Krejčí, Ivana Huňatová, DiS. a Miloš
Brentner.
Omluvena byla Lucie Černá.
Přítomno bylo 6 hostů.
Pan starosta přivítal hosty a navrhl program zasedání:
1. Program zasedání
Je navržen následující program zasedání ZO dne 15.08.2013:
Je navržen program zasedání:
1. Schválení programu zasedání
2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení
3. Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci (nebo ZO Dubenec)
4. Schválení přípravy podkladů k výběrovému řízení na akci "Územní plán Dubenec"
5. Cenová nabídka na služby k projektu I. etapa "Chodníky v obci Dubenec"
6. Cena pronájmu hrobového místa na hřbitově v Dubenci
7. Schválení smlouvy o dílo na digitalizaci povodňového plánu obce Dubenec
8. Žádost o příspěvek na činnost občanského sdružení Baťůžek
9. Nákup vybavení malotraktoru
10. Diskuse
11. Závěr
Pan starosta nechal o tomto návrhu usnesení hlasovat.
6–0–0
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2. Volba zapisovatele zápisu, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení:
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
a) Volba zapisovatele zápisu
Zapisovatelem zápisu jednání ze dne 15.08.2013 byla navržena paní Ivana Huňatová, DiS.
6–0–0
b) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Ing. Jaroslav Čížek a pan Miloš Břentner.
6–0–0
c) Volba zpracovatele návrhu usnesení
Zpracovatelem návrhu usnesení byla navržena paní Kateřina Burešová.
6–0–0
3. Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci (nebo ZO Dubenec)
Práce úřadu
 MŠ - dokončena úprava umýváren a WC, dokončena vnitřní instalace otopné
soustavy, jsou dokončeny zednické začišťovací práce kolem oken, nyní probíhá
malování a úklid vnitřních prostor, dále dokončeno zateplení půdy. Pokračuje
zateplování jižní a jihozápadní strany, rekonstrukce balkonu v bytě v podkroví a práce
ve strojovně. Vzhledem k oddělenému měření spotřeby tepelného čerpadla dochází k
úpravě vnitřní elektroinstalace. Termín otevření MŠ nebude měněn.
 OÚ - práce v interiérech jsou dokončeny, zbývá jen zednicky začistit zárubně
vstupních dveří a zadních dveří na zahradu, budova je z 80% zateplena
polystyrénem. Došlo k přeložení kamenné zídky před vstupními dveřmi do kanceláří
obecního úřadu. Stavba pokračuje podle termínů.
 OÚ – multigenerační zóna – vzhledem k pracím na OÚ bude výběrové řízení v
termínu srpen-září.
 Od 16.08.2013 (zítra) bude probíhat rekonstrukce zasedací místnosti, další ZO bude
pravděpodobně až poslední týden v září.
 Bezdrátový rozhlas – probíhá vkládání výsledků výběrového řízení do systému
Benefill, realizace započne do 2 týdnů, po schválení výběrového řízení fondem.
 Na opravu stále čeká cesta do Šedivkovi rokle, zdržení je zapříčiněno prací
dodavatele na jiné zakázce v obci postižené povodní, do konce srpna bude
komunikace opravena.
 Byla dokončena úprava koryta výdřevou v úseku Trnka – Bažant, za mostem bylo
upraveno koryto tak aby nedocházelo k sesuvu svahu od nemovitosti manželů
Kroupových. Požadavek paní Kroupové na odstranění příčného prahu mezi její
nemovitostí a nemovitostí pana Skalického firma Povodí Labe odmítla provést z
důvodu destabilizace dna a nebezpečí poškození koryta nad tímto příčným prahem.
Dále povodí Labe opevnilo lomovým kamenem břeh u výtoku z jedliny, pročistilo most
u kovárny a u Kneiflů, proběhne ještě ruční čištění betonových tvarovek na výtoku z
Končinského potoka v tzv. uličce hrůzy.
 Po povodni byly pročištěny propustky a dešťová kanalizace, bylo zjištěno propadnutí
betonové trubky propustku u horní studánky, dojde k jeho výměně. Materiál máme z
minulých akcí, výměnu provede firma, která bude opravovat komunikaci do Šedivkovi
rokle.
Zeleň
 Dokončeno sekání Dubence, začínáme znovu na dolním konci a hřbitově.
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Provedli jsme kácení náletů u nájezdu na BIOSka. Byla upravena louka před OÚ.
Z dotace ze SZIF byl pořízen křovinořez a motorová pila STIHL.
Prováděli jsme sekání a mulčování pro obce Lanžov a Litíč a pro soukromé osoby.
Provedli jsme sekání a údržbu jednotné pozemkové úpravy Jedlina.
V sobotu 31.08.2013 bude od 10:00 proveden svoz elektroodpadů zaměstnanci obce,
prosíme občany o spolupráci.
V sobotu 07.09.2013 bude firmou Marius Pedersen, a.s. proveden svoz
nebezpečných odpadů.

Kultura a sport
Připravuje se:
 31.08.2013 – SDH, noční soutěž
 07.09.2013 – Baťůžek, Pohádkový les 2013
 14.09.2013 – Posvícenské fotbalové utkání ženatých se svobodnými
4. Schválení přípravy podkladů k výběrovému řízení na akci "Územní plán Dubenec"
Pro přípravu výběrového řízení na nový územní plán obec Dubenec je nutné připravit
zadávací dokumentaci. Jednal jsem s vedoucím odboru výstavby a územního plánování ve
Dvoře králové nad Labem Ing. Martinem Rudolfem o přípravě výběrového řízení na
zhotovitele nového územního plánu. Seznámil mne s podmínkami zadání tohoto stěžejního
dokumentu, který ovlivňuje rozvoj obce. Přípravu výběrového řízení jsem již zpracoval dle
zákona o veřejných zakázkách, součástí výzvy k výběrovému řízení je zadávací
dokumentace, podle které zhotovitel dále postupuje. Jelikož se územní plánování řídí kromě
stavebního zákona i několika vyhláškami související, např. s ochranou přírody, s požadavky
na stavby apod., je nutné připravit zadávací dokumentaci velmi přesně a hlavně s ohledem
na náš katastr, s ohledem na rozvoj zastavitelného území a rovněž s ohledem na rozvoj
celého území v rámci jednání mezi dalšími obcemi v návrhu tzv. širších vztahů. Toto
můžeme zadat za úplatu některé z projekčních kanceláří nebo pověřit nám nadřazený
„stavební úřad“ o zpracování této dokumentace. Dle názoru starosty bude jednodušší využít
nabídku stavebního úřadu ve Dvoře Králové nad Labem.
Proto navrhuji toto usnesení: Zastupitelstvo obec schvaluje a)zpracování územního plánu
obce Dubenec, b) pověřuje starostu obce Jaroslav Huňata jako „určeného zastupitele“, který
bude spolupracovat s pořizovatelem územního plánu obce Dubenec, c)Pověřuje starostu
obce Jaroslav Huňata, aby podal u Mě. Úřadu ve Dvoře Králové nad Labem žádost o výkon
pořizovatelské funkce při pořízení územního plánu obce Dubenec.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje zpracování územního plánu obce Dubenec,
b) pověřuje starostu obce Jaroslava Huňata jako „určeného zastupitele“, který bude
spolupracovat s pořizovatelem územního plánu obce Dubenec,
c) pověřuje starostu obce Jaroslava Huňata, aby podal u Městského úřadu ve Dvoře
Králové nad Labem žádost o výkon pořizovatelské funkce při pořízení územního
plánu obce Dubenec.
6–0–0
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5. Cenová nabídka na služby k projektu I. etapa "Chodníky v obci Dubenec"
Ve spolupráci s firmou PRODIN, a.s. poptal starosta obce zpracování dokumentace pro první
etapu výstavby chodníků, tak, aby bylo možné uplatnit žádost o dotaci na státní fond
dopravní infrastruktury (SFDI). Firma PRODIN, a.s. zajišťuje jak projekční práce, tak i
geologické průzkumy apod. Rovněž zajišťuje administraci žádosti a další dotační
management u SFDI.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí,
dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby pro
akci „Chodníky v obci Dubenec“ společností PRODIN, a.s., I. etapa v ceně
232.000 Kč bez DPH a II. etapa v ceně 197.000 Kč bez DPH,
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace, viz
bod a) tohoto usnesení, se společností PRODIN, a.s., se sídlem Jiráskova 169,
530 02 Pardubice, IČ 25292161.
6–0–0
6. Cena pronájmu hrobového místa na hřbitově v Dubenci
Při minulém zasedání ZO Dubenec byl schválen usnesením č. 331/2013 – 32. ZO ceník
nájmu hrobových míst od 01.07.2013 takto:
a)
cena nájmu hrobového místa na 5,00 Kč za 1 m2 ročně,
b)
cena služeb spojených s nájmem hrobového místa na 133,50 Kč za 1 m2 ročně.
Vzhledem k tomu, že byla schválena chybná cena za pronájem a služby spojené s nájmem
hrobového místa, musí dnes ZO minulé usnesení zrušit a schválit nové.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) ruší své usnesení č. 331/2013 – 32. ZO ze dne 11.07.2013,
b) schvaluje ceník nájmu hrobových míst od 01.08.2013 takto:




cena, poplatek za nájem plochy
cena za služby spojené s nájmem místa
celkem

5,00 Kč/m2 ročně
65,00 Kč/m2 ročně
70,00 Kč/m2 ročně
6–0–0

7. Schválení smlouvy o dílo na digitalizaci povodňového plánu obce Dubenec
V rámci protipovodňové ochrany obce budeme budovat systém srážkoměrů a hladinoměrů,
ty však musí být zapojeny do tzv. digitálního povodňového plánu, který detailně popisuje
jednotlivé činnosti složek ochrany obyvatelstva při nebezpečí povodně.
90% nákladů je hrazeno dotací ze SFŽP.
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Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje zpracování digitálního povodňového plánu společností ENVIPARTNER,
s.r.o., za cenu 90.000 Kč bez DPH,
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování digitálního povodňového plánu se
společností ENVIPARTNER, s.r.o., se sídlem Víděňská 55, 639 00 Brno – Štýřice, IČ
28358589.
6–0–0
8. Žádost o příspěvek na činnost občanského sdružení Baťůžek
Dne 12.08.2013 podala paní Lucie Černá za občanské sdružení Baťůžek žádost o příspěvek
na konání tradičního pohádkového lesa, který by se měl uskutečnit dne 07.09.2013.
Je navržen jako standardně příspěvek 5.000 Kč.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje finanční dar občanskému sdružení Baťůžek ve výši 5.000 Kč.
6–0–0
9. Nákup vybavení malotraktoru
V rámci naší žádosti o poskytnutí dotace na zemědělskou a lesní techniku u SZIF jsme
kromě motorové pily a křovinořezu rovněž žádali o tzv. korbičku do třetího bodu pro náš
malotraktor. Jedná se o zařízení, které umožňuje snadnou manipulaci jak se sypkými
materiály, tak i pro převoz méně objemných břemen na místo valníku. Starosta poptával
několik firem, které se zabývají výrobou tohoto zařízení, ale buď sloužilo jen jako nahrnovací
lžíce, a nebo jako převozní korba. Výrobek firmy Rosensteiner jako jediný splňuje oba
požadavky.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje nákup vybavení malotraktoru – korbičky ROSENSTEINER JUDO 180 D za
cenu 59.900,00 Kč bez DPH od společnosti SOME Jindřichův Hradec, s.r.o., středisko
Trutnov, Voletinská 252, 541 03 Trutnov, IČ 62508831.
5–0–1
10. Diskuse
 Ing. Čížek se dotázal, co se děje s poštou. Zda bude v Dubenci fungovat dále, nebo
zda bude zrušena. Starosta obce odpověděl, že byla zrušena pošta v Choustníkově
Hradišti a byla nahrazena projektem České Pošty pod názvem Partner. Pošta
v Dubenci tedy může zatím fungovat dále.
 Pan Volšička se dotázal, zda jsou členy finančního výboru Oldřich Šimek a Lenka
Šimková. Ing. Čížek toto do příště zjistí.
 Dále se pan Volšička zeptal, zda lze zpomalit rychlost kamionů ve vesnici na 30
km/hod. Všude to jde, proč ne tady? Starosta obce zjistí možnosti.
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Pan Prokop se dotázal, zda se chystá rekonstrukce mostu u Kneiflů. Starosta obce
odpověděl, že se žádá o dotaci z fondu životního prostředí, přes mikroregion
Hustířanka se připravuje projekt na revitalizaci.
Pan Trnka st. se zeptal, jak se v obci v letošním roce seče? Nad jejich nemovitostí se
údajně letos ještě nesekalo. Pan starosta odpověděl, že se tam pan Hlavatý
s traktorem nedostal kvůli větvím, které přesahují z pozemku pana Trnky nad koryto
potoka. Pan starosta přislíbil, že se tam půjde podívat a na místě situaci s panem
Trnkou vyřeší.
Pan Volšička se dotázal, kdy je posvícenský fotbal. Bylo mu odpovězeno, že
14.09.2013.
Pan Deger se zeptal, zda někdy dojde na opravu mostku v rokli za jeho nemovitostí.
Starosta obce řekl, že mu tato slíbená oprava asi unikla při jednání s Pozemkovým
úřadem, a že se tam půjde podívat. Dále pan Deger řekl, že by se společnost Karsit
Agro, a.s., měla více starat o své pozemky, čistit příkopy atd. kvůli možným povodním
a škodám z nich. Na to starosta odpověděl, že ne všechny pozemky jsou ve
vlastnictví Karsit agro a.s. a péče o meliorační zařízení má být zakotvena ve
smlouvách, kterými majitelé pozemků pronajímají půdu zemědělcům.

12. Závěr
Jednání ZO bylo ukončeno v 19:48 hod.

Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 15.08.2013 – viz příloha 33. USNESENÍ ZO Dubenec
konaného dne 15.08.2013.

Datum vyhotovení zápisu: 21.08.2013

Starosta obce:
Jaroslav Huňat v.r.
………………………
Jaroslav Huňat

Ověřovatelé zápisu:
Jaroslav Čížek v.r.
………………………
Ing. Jaroslav Čížek

Miloš Brentner v.r.
………………………
Miloš Brentner

