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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

34.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 19.09.2013
Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 19:08 hodin. Přítomno bylo 5 členů ZO: Jaroslav
Huňat, Ing. Jaroslav Čížek, Kateřina Burešová, Petr Krejčí a Ivana Huňatová, DiS. Omluveni
byli Lucie Černá a Miloš Brentner.
Přítomni byli 4 hosté.
Pan starosta přivítal hosty a navrhl program zasedání:
1. Program zasedání
Je navržen následující program zasedání ZO dne 19.09.2013:
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. Záměr pronájmu nebytových prostor
5. Žádost o dotaci na opravu obecního majetku po živelných pohromách v roce 2013
6. Výběr zhotovitele akce "Opravy obecních cest v roce 2014"
7. Žádost o příspěvek Pečovatelské služby města Dvůr Králové nad Labem
8. Přehled financování dotačních akcí v roce 2013
9. Nařízení obce č. 1/2013 – Tržní řád
10. Diskuse
11. Závěr
Pan starosta navrhl doplnění jednání o bod č. 10. Doplnění členů finančního výboru. Je tedy
navržen program zasedání v následujícím znění:
10. Doplnění členů finančního výboru
11. Diskuse
12. Závěr
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Pan starosta nechal o tomto návrhu usnesení hlasovat.
5–0–0
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 19.09.2013 byla navržena paní Ivana Huňatová, DiS.
5–0–0
b) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Ing. Jaroslav Čížek a pan Petr Krejčí.
5–0–0
c) Volba zpracovatele návrhu usnesení
Zpracovatelem návrhu usnesení byla navržena paní Kateřina Burešová.
5–0–0
3. Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci (nebo ZO Dubenec)
Práce úřadu










byla podána žádost o dotaci z programu státního fondu životního prostředí (SFŽP), a
to na změnu zdroje a tepelné soustavy v budově obecního úřadu (fond nyní poskytuje
70 - 75 % dotaci jak na zdroj vytápění, tak i na celou otopnou sestavu),
projekt a žádost o dotaci ze státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na první
etapu výstavby chodníků v obci, a to na úsek prodejna jednota - papírnictví Paclík. V
současnosti probíhá zaměření, zjišťování vlastnických práv a připravuje se projekt pro
stavební řízení,
započala výstavba srážkoměrných stanic v rámci projektu protipovodňových opatření
a bezdrátového rozhlasu,
systém evidence hrobových míst byl aktualizován, v současnosti paní Vobicková
společně s paní místostarostkou pracují na nové evidenci a přípravě nájemních
smluv,
SÚS provedla vybrání příkopu pod Faflovou roklí a u studánky,
Povodí Labe, státní podnik, dokončilo letošní práce na údržbě toku, byl nově upraven
úsek mezi nemovitostmi p.Trnky a p. Bažanta. U nemovitosti manželů Kroupových
došlo k opravě břehu odbagrováním naplavené ornice a zpětným uložením na břeh k
jejich plotu. Byla vyčištěna odvodňovací struha z Končinského potoka. Některé
úseky, např. výtok z Jedliny u zastávky u Kovárny byl obložen lomovým kamenem.
Byl vyčištěn most u Meislů a u Krpatů,
v měsíci srpnu a září byla připravena a proběhla výběrová řízení:
- oprava obecních cest v roce 2014,
- OÚ – probíhá zadávací řízení,
- byla předána stavba školky, děti nastoupili podle termínů,
- KPÚ, nyní probíhá řízení ohledně změn katastrálních hranic. Nová DKM bude
platná nejdříve koncem září 2013.
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Sekání trávy - Dubenec sečeme již potřetí, nyní jsme nad zdravotním střediskem.
Na objednávku jsme pro Povodí Labe, státní podnik, provedli údržbu koryta
sekáním a mulčováním, proběhla kontrola a bude následovat fakturace.
Ve dnech, kdy pršelo, pracovali zaměstnanci na přípravě dřeva na zimu, nebo se
zabývali úklidem v mateřské školce a dalších pracích v součinnosti se stavebními
firmami, které pracovaly na akcích financovanými OÚ.

Kultura a sport




31.08.2013 proběhla Noční hasičská soutěž - hojná účast, po soutěži taneční zábava
07.09.2013 proběhl Pohádkový les 2013 - pořadatel občanské sdružení Baťůžek,
pochodu se zúčastnilo 104 dětí, opět velmi hezky organizovaná a příjemná akce
14.09.2013 Posvícenské utkání svobodných se ženatými – hrál se malý fotbal 6 na 6,
v penaltovém rozstřelu nakonec zvítězili ženatí.

4. Záměr pronájmu nebytových prostor
Obec obdržela žádost o pronájem nebytového prostoru na obecním úřadě k provozování
kadeřnictví. Na tuto provozovnu lze adaptovat místnost současného skladu v přízemí vedle
WC. Navrhuji zveřejnit záměr pronájmu těchto prostor a na příštím ZO rozhodnout o novém
nájemci.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje záměr pronájmu nebytového prostoru v přízemí čp. 210 v obci a k.ú. Dubenec
jako provozovnu kadeřnictví.
5–0–0
5. Žádost o dotaci na opravu obecního majetku po živelných pohromách v roce 2013
Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo podmínky pro získání dotace na „obnovu obecního a
krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013“. Jelikož v obci Dubenec byl v době
povodní vyhlášen krizový stav, jsme způsobilí o tuto dotaci požádat.
V obci Dubenec se tento program týká místní komunikace k nemovitosti pana Šedivky a
propadnutého propustku na nájezdu na místní komunikaci k nemovitosti p. Fafla a p. Kirsche
v lokalitě „u Studánky“.
Žádost je připravena, plnění ze strany MMR je 75 – 90 %, předběžné náklady na opravu
cesty k nemovitosti p. Šedivky jsou 98.000,- Kč bez DPH a na opravu propustku 46.000,- Kč
bez DPH.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje podání žádosti o dotaci na obnovu obecního majetku po živelných
pohromách v roce 2013 zveřejněné Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
5–0–0
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6. Výběr zhotovitele akce "Opravy obecních cest v roce 2014"
Otevírání obálek proběhlo v pondělí 16.09.2013 za účasti pí Vobickové a Ing. Čížka.
Nabídka č. 1
Stavo a Sachcs Kukleny, s.r.o., IČ: 25918681, Honkova 272, 500 02 Hradec Králové
2.154.623,- Kč bez DPH
452.471,- Kč DPH
celkem 2.607.094,- Kč vč. DPH
Nabídka č. 2
STAVREMO-PCE, a.s., IČ: 64791220, Fáblovka 404, 533 52 Pardubice
2.126.822,- Kč bez DPH
446.633,- Kč DPH
celkem 2.573.455,- Kč vč. DPH
Nabídka č. 3
SOVIS CZ, a.s., IČ: 27532208, Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové
2.080.080,- Kč bez DPH
436.817,- Kč DPH
celkem 2.516.897,- Kč vč. DPH
Komise na základě výše uvedeného hodnocení doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu o dílo
s uchazečem č. 3, který předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou: 2.516.897,- Kč vč.
DPH. Smlouva o dílo bude uzavřena pouze v případě, že obec obdrží dotaci.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) bere na vědomí zápis hodnotící komise ze dne 16.09.2013 o vyhodnocení
nabídek výběrového řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení – „Opravy obecních cest v roce 2014“,
b) rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější
nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku v bodě a) tohoto usnesení tak, že
nejvhodnější nabídkou je nabídka společnosti SOVIS CZ, a.s., IČ: 27532208,
Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové, nabídková cena 2.516.897,- Kč vč.
DPH,
c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku v bodě a)
tohoto usnesení se společností SOVIS CZ, a.s., IČ: 27532208, Pardubická
852/10a, 500 04 Hradec Králové, a to pouze za podmínky získání dotace.
5–0–0
7. Žádost o příspěvek Pečovatelské služby města Dvůr Králové nad Labem
Dne 30.08.2013 obec Dubenec obdržela žádost Pečovatelské služby města Dvůr Králové
nad Labem o podporu v projektu nové sociální služby, a to „noclehárny“ pro osoby, které se
ocitnou bez střechy nad hlavou. Více v příloze.
Dle názoru starosty obce je tato služba mnohem potřebnější než placené služby ostatních
organizací (např. Diakonie), a proto si zaslouží příspěvek.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
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Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.500,- Kč Pečovatelské službě města Dvůr
Králové nad Labem na provoz sociální služby „noclehárna“.
1–3–1
TOTO USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO
8. Přehled financování dotačních akcí v roce 2013
a) Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu v Dubenci, čp. 210
Celkové způsobilé výdaje:
2.139.690,- Kč
Zdroje žadatele:
82.669,- Kč
DPH:
371.351,- Kč
Dotace celkem:
744.030,- Kč
Náklady žadatele celkem:
1.395.660,- Kč
b) Snížení energetické náročnosti a instalace TČ v MŠ Dubenec
Celkové způsobilé výdaje:
2.334.202,- Kč
Zdroje žadatele:
118.743,- Kč
DPH:
405.094,- Kč
Dotace celkem:
1.068.688,- Kč
Náklady žadatele celkem:
1.265.514,- Kč
c) Realizace protipovodňových opatření v obci Dubenec, okres Trutnov
Celkové způsobilé výdaje:
892.557,- Kč
Zdroje žadatele:
57.611,- Kč
DPH:
154.907,- Kč
Dotace celkem:
518.500,- Kč
Náklady žadatele celkem:
374.057,- Kč
d) Snížení prašnosti z plošných zdrojů
Celkové způsobilé výdaje:
3.710.000,- Kč
Zdroje žadatele:
371.000,- Kč
DPH:
643.884,- Kč
Dotace celkem:
2.759.504,- Kč
Náklady žadatele celkem:
950.496,- Kč
e) Multigenerační zóna v zahradě obecního úřadu v Dubenci
Celkové způsobilé výdaje:
504.000,- Kč
Zdroje žadatele:
168.000,- Kč
DPH:
105.840,- Kč
Dotace celkem:
336.000,- Kč
Náklady žadatele celkem:
357.840,- Kč
Minulý týden jednal starosta obce se společností Česká spořitelna, a.s., o možnosti získání
překlenovacího úvěru, kterým by byla vyřešena doba mezi splatností faktur a přidělením
dotace. Tento bankovní produkt je standardní záležitostí, kterou Česká spořitelna, a.s.,
obcím a městům nabízí. Proto starosta obce po domluvě s panem Stránským, bankéřem pro
veřejný a neziskový sektor, nechal zpracovat nabídku na tento bankovní produkt. V podstatě
se jedná o zajištěnou investici, kdy obci bude krátkodobě zapůjčena částka odpovídající
rozhodnutí příslušného ministerstva o poskytnutí dotace a částku DPH. Nabídka České
spořitelny, a.s., je 0,94 % úrok, čerpání až do 6 mil. Kč, splatnost 2 roky.
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Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, na
čerpání úvěru do výše 6 mil. Kč pro účely úhrad investičních akcí částečně hrazených
dotacemi a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy včetně souvisejících dokumentů.
5–0–0
9. Nařízení obce č. 1/2013 – Tržní řád
Obec Dubenec chce regulovat počet a vzhled tržních míst a zakázat podomní a pochůzkový
prodej v obci Dubenec. Z tohoto důvodu vydává nařízení obce č. 1/2013 – Tržní řád.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje nařízení obce č. 1/2013 – Tržní řád, s platností od 01.10.2013.
5–0–0
10. Doplnění členů finančního výboru
Po odstoupení pana Oldřicha Šimka a paní Lenky Šimkové z finančního výboru je nutné dle
zákona č. 182/2000 Sb., o obcích, § 119, ustanovit nové členy finančního výboru tak, aby
mohl řádně zasedat. Předseda finančního výboru, Ing. Jaroslav Čížek, jednal s panem
Pavlem Novotným a paní Kateřinou Hynkovou, kteří s jeho nabídkou spolupráce ve
finančním výboru souhlasí.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje členy finančního výboru pana Pavla Novotného a paní Kateřinu Hynkovou.
5–0–0
11. Diskuse
 Pan Trnka se zeptal, proč není téměř 5 týdnů u jeho nemovitosti posekáno, i poté, co
byl tuto lokalitu zkontrolovat přímo pan starosta. Starosta obce odpověděl, že se
nejedná o 5 týdnů, ale o dva a že prověří, proč posekáno nebylo a zajistí posekání
v dalším týdnu.
 Pan Volšička se dotázal, kolik daňových příjmů obec již obdržela a kolik jich má ještě
do obecního rozpočtu přijít. Starosta odpověděl, že obec již do července 2013
obdržela 5.300 tis. Kč a další necelé 4 mil. ještě do konce roku obdrží.
 Dále se pan Volčička zeptal, zda bude pro kamiony v obci snížená rychlost na 30
km/hod. Starosta řekl, že byl celou záležitost projednat na odboru dopravy MěÚ ve
Dvoře Králové nad Labem. U školky a školy bude rychlost na 30 km/hod. snížena.
Další možností je změření hluku a otřesů u vytipovaných nemovitostí v obci
hygienickou stanicí. Pokud budou hodnoty vyšší, pošle se výsledek na konkrétní
úřady, které budou muset tuto situaci řešit.
 Pan Volšička se ještě dotázal, kolik peněz má obec na bankovním účtu v současné
chvíli. Starosta odpověděl, že nyní má obec na bankovním účtu cca 900 tis. Kč a
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v pokladně hotovost ve výši cca 70 tis. Kč. Dále, že obec využívá tři účty. Účet u ČNB
je ze zákona povinný, účet u KB a.s. pro svou hospodářskou činnost a účet u ČS a.s.
pro běžný provoz úřadu.
Pan Deger se zeptal, kam půjdou nevyčerpané peníze z poskytnutých dotací.
Starosta obce odpověděl, že toto je otázka státního rozpočtu, kdy se většina takto
nevyčerpaných financí musí vrátit poskytovateli dotace.

12. Závěr
Jednání ZO bylo ukončeno ve 20:06 hod.

Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 19.09.2013 – viz příloha 34. USNESENÍ ZO Dubenec
konaného dne 19.09.2013.

Datum vyhotovení zápisu: 20.09.2013

Starosta obce:
..........................................
Jaroslav Huňat

Ověřovatelé zápisu:

..........................................
Ing. Jaroslav Čížek

.......................................
Petr Krejčí

