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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

32.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 11.07.2013
Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 19:07 hodin. Přítomno bylo 5 členů ZO: Jaroslav
Huňat, Ing. Jaroslav Čížek, Kateřina Burešová, Petr Krejčí a Ivana Huňatová, DiS.
Omluven byl Miloš Brentner a Lucie Černá se dostaví později.
Přítomno bylo 5 hostů.
Pan starosta přivítal hosty a navrhl program zasedání:
1. Program zasedání
Je navržen následující program zasedání ZO dne 11.07.2013:
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 zemědělských pozemků
5. Výběr zhotovitele akce „Protipovodňová opatření v obci Dubenec, okres Trutnov“
6. Návrh odměn SPOZ
7. Žádost o příspěvek na činnost šachového oddílu v Dubenci
8. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na nový územní plán
9. Schválení smlouvy na provoz Oblastní knihovny v Trutnově
10. Schválení ceny za pronájem hrobového místa na hřbitově v Dubenci
11. Diskuse
12. Závěr
Pan starosta nechal o tomto návrhu usnesení hlasovat.
5–0–0
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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 11.07.2013 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












Starosta obce se omluvil za vynechání červnového zasedání ZO, ale díky
rozpracovanosti obecního úřadu to nebylo možné.
V obci nám opět proběhly nadměrné srážky. První nadměrná srážka napáchala
největší škody na přítoku ze „Šedivkovy rokle“ kde byla opět poškozena příjezdová
cesta. Hasiči zasahovali rovněž v dolní části Dubence, kde došlo ke smyvu ornice z
pole u hřbitova a následně zaplavení nemovitostí p. Lesáka a p. Všetečky, rovněž
nadměrný smyv ornice zanesl cestu na vápenku k nemovitosti p. Poláka a cestu k
nemovitosti p. Záruby.
Druhá nadměrná srážka opět poškodila cestu do „Šedivkovy rokle“, a opět došlo ke
smyvu ornice k nemovitostem p. Poláka a p. Záruby, koryto potoka ovšem tento příval
zvládlo a škody byly minimální.
Proběhla snad poslední kontrola ministerstva životního prostředí ohledně loňské akce
ZŠ a výběru vhodného typu tepelných čerpadel, výsledky ještě nemám k dispozici.
V uplynulých dvou měsících jsem připravil podání žádosti z programu státního fondu
životního prostředí (SFŽP), a to na zateplení hasičárny a 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, což je novinka).
Připravujeme 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 je před obchodem Jednota nainstalovaný dopravní
sčítač tak, abychom měli exaktní data o průjezdu vozidel naší obcí. Na základě
výsledků tohoto měření bude podána žádost o dotaci na dostavbu chodníků v obci.
Byla podána žádost o dotaci na modernizaci hasičské záchranářské techniky,
popřípadě nákupu repasovaného vozidla na místo dosluhující Avie.
Bylo dokončeno měření hrobů a nyní se vkládají tyto informace do systému, který
vygeneruje smlouvy a platby.

V měsíci květnu a červnu byla připravena a proběhla výběrová řízení:


MAS Hradecký venkov, rekonstrukce zasedací místnosti na OÚ, v rámci projektu
Komunitní venkov. Tato místnost bude dále používána jako školící centrum pro
zdravotníky, kteří zde povedou kurzy první pomoci pro dobrovolné hasiče, učitele,
táborové vedoucí a podobně.
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OÚ – multigenerační zóna – vzhledem k pracím na opravě dešťové kanalizace u OÚ
se odsouvá výběrové řízení na multigenerační zónu až na červenec-srpen.
Bezdrátový rozhlas – probíhá, výsledky budou dne 11.07.2013, kdy bude dokončeno
výběrové řízení.
Stavba ZKT II. - část 1 je již dokončena, stavba mostu k nemovitosti pana Martina
Šimka byla zrealizována.
Byly dokončeny a předány tyto akce: Dešťová kanalizace obecního úřadu, oprava
dlažeb a odvlhčení zdiva budovy obecního úřadu.
Bylo předáno staveniště obecního úřadu firmě STAFI a Mateřské školky firmě PFF
stavební.
Byla dokončena KPÚ, nyní nás čeká uzavírání nových smluv o pronájmu
zemědělských pozemků.

Zeleň



Vzhledem k nepříznivému počasí máme skluz v sekání, v příštím týdnu bude konečně
kompletně posekána obec a nastupujeme znovu na hřbitov a poté na jednotnou
pozemkovou úpravu v jedlině.
Probíhá těžba borovice v Machově lese.

Kultura a sport



08.06.2013 proběhl Dětský den - velmi vydařená akce
v Dubenci vznikl fotbalový oddíl, předběžně se hlásí do „Havlovické ligy“ trénuje se
jednou týdně, a to v pátek od 16:00, buď u hasičárny, nebo dole na hřišti u kostela

4. Záměr pronájmu zemědělských pozemků
Obec obdržela několik žádostí na pronájem obecních zemědělských pozemků, a to žádost
pana Bc. Miloše Dohnálka a paní Jiřiny Hrabicové. Tyto žádosti budou projednány až po
skončení pozemkových úprav, kdy budou jednotlivé pozemky označeny dle zákona o
katastru nemovitostí. V současné době nemůže být z důvodu nedokončených pozemkových
úprav pozemek, o který je zájem, řádně označen a záměr pronájmu schválen.
V 19:15 hod se dostavila zastupitelka Lucie Černá, jednání zastupitelstva obce pokračuje
v počtu 6 zastupitelů.
5. Výběr zhotovitele akce „Protipovodňová opatření v obci Dubenec, okres Trutnov“
Výběrové řízení na elektronický výstražný systém a bezdrátový rozhlas proběhlo ve čtvrtek
11.07.2013.
Výsledky VŘ:
1.
2.
3.

TEWIKO Systems, s.r.o., Tř. Milady Horákové 185/66, 460 06 Liberec, IČ: 25472887,
Nabídková cena: 647.650,00 Kč bez DPH, celkem 783.657,00 Kč včetně DPH
JD ROZHLASY, s.r.o., Vigantice 96, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 27797007,
Nabídková cena: 932.620,00 Kč bez DPH, celkem 1.128.470,00 Kč včetně DPH
ELSVO-MOST, s.r.o., Dělnická 21, 434 01 Most, IČ: 47784750, Nabídková cena:
934.480,00 Kč bez DPH, celkem 1.130.721,00 Kč s DPH
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Komise na základě výše uvedeného hodnocení doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu o dílo
s uchazečem č. 1. TEWIKO Systems, s.r.o., Tř. Milady Horákové 185/66, 460 06 Liberec, IČ:
25472887, která předložila nabídku s nejnižší nabídkovou cenou: 783.657,00 Kč včetně
DPH.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) bere na vědomí zápis hodnotící komise ze dne 11.07.2013 o vyhodnocení
nabídek výběrového řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení – „Protipovodňová opatření v obci Dubenec, okres Trutnov“,
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 TEWIKO Systems, s.r.o., Tř. Milady
Horákové 185/66, 460 06 Liberec, IČ: 25472887, nabídková cena 783.657,00 Kč
včetně DPH,
c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku v bodě a)
tohoto usnesení se společností TEWIKO Systems, s.r.o., Tř. Milady Horákové
185/66, 460 06 Liberec, IČ: 25472887.
6–0–0
6. Návrh odměn SPOZ
Dne 03.06.2013 byla doručena žádost předsedkyně SPOZ, pí Ludmily Vobickové, o odměny
za první pololetí roku 2013 v celkové částce 8.000,00 Kč. Tato odměna je určena členkám
SPOZ a to, Evě Štarmanové, Janě Matějčkové, Lence Šimkové, Marii Burešové a Ludmile
Vobickové.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje vyplacení odměny členkám SPOZ za první pololetí roku 2013, a to Evě
Štarmanové, Lence Šimkové, Marii Burešové a Ludmile Vobickové a Janě Matějčkové,
každé ve výši 1.600,00 Kč.
6–0–0
7. Žádost o příspěvek na činnost šachového oddílu v Dubenci
Dne 19.05.2013 podal pan Luboš Hlava za Šachový klub Dubenec žádost o příspěvek na
činnost tohoto klubu na sezónu 2012-2013. Je navržen jako standardně příspěvek 5.000,00
Kč.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje finanční dar Šachovému klubu Dubenec ve výši 5.000,00 Kč.
6–0–0
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8. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na nový územní plán
Byli jsme úspěšní s naší žádostí o poskytnutí dotace na nový ÚP. Výše dotace je 150 tis. Kč
a je to 50 % nákladů na vypracování nového ÚP.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje přijetí dotace na nový územní plán obce ve výši 150.000,00 Kč od
Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ:
70889546, zastoupeného Ing. Otakarem Rumlem,
b) schvaluje smlouvu č. 13RRD03-0022 o poskytnutí dotace na nový územní plán obce
s Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ:
70889546, zastoupeným Ing. Otakarem Rumlem.
6–0–0
9. Schválení smlouvy na provoz Oblastní knihovny v Trutnově
Po provedení kontroly činnosti obecní knihovny je doporučeno schválit smlouvu s Oblastní
knihovnou v Trutnově na částku 3.500,00 Kč. Je navrženo zvýšit poplatek za roční půjčovné
na 80,00 Kč.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje uzavření smlouvy s Městskou knihovnou s regionálními funkcemi, se sídlem
Krakonošovo náměstí 128, 541 01 Trutnov, zastoupenou Jaroslavou Maršíkovou,
ředitelkou, IČ: 00371815, na částku 3.500,00 Kč,
b) schvaluje zvýšení ročního poplatku za půjčovné knih v obecní knihovně v Dubenci na
80,00 Kč ročně.
6–0–0
10. Schválení ceny za pronájem hrobového místa na hřbitově v Dubenci
Po zaměření hrobů a vyčíslení nákladů na údržbu jednoho hrobového místa je navržena
cena:
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.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje 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.
6–0–0

6
11. Diskuse








Pan Volšička se dotázal, kdo vede místní fotbalový klub. Starosta obce odpověděl, že
pan Rücker. Dále se dotázal, co se udělá s nápisem, který byl objeven na budově
obecního úřadu při zateplování obvodového pláště. Starosta obce řekl, že bude
zakryt. Pan Volšička namítal, že by ho nechal odkrytý, ale starosta vysvětlil, že je toto
v rozporu s projektem a dále by byl problém se zateplením budovy - vznikal by tzv.
tepelný most.
Pan Meisl se zeptal, co se děje s pokutou bývalé starostce obce, pí Šimkové. –
Starosta obce odpověděl, že byla znovu odeslána žádost na finanční úřad o
prominutí pokuty.
Ing. Čížek se dotázal, na jakou dobu budou uzavřeny nájemní smlouvy hrobových
míst. Na 5 nebo 10 let? Starosta odpověděl, že 5 let. Dále se mezi hosty i zastupiteli
obce rozvinula diskuse týkající se údržby hřbitova v Dubenci.
Další diskusí mezi hosty a zastupiteli bylo sekání trávy na obecních pozemcích
v obci.
Pan Meisl se dotázal, kdo je členy finančního výboru. Ing. Čížek panu Meislovi na
dotaz odpověděl.
Pan Volšička se zeptal Ing. Čížka, kdy mu předá tabulku týkající se nákladů na svoz
odpadů. Na toto téma se vznesla diskuse mezi hosty a zastupiteli.

12. Závěr
Jednání ZO bylo ukončeno v 20:28 hod.

Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 11.07.2013 – viz příloha 32. USNESENÍ ZO Dubenec
konaného dne 11.07.2013.

Datum vyhotovení zápisu: 16.07.2013

Starosta obce:

Ověřovatelé zápisu:

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

Jaroslav Čížek v.r.
..........................................
Ing. Jaroslav Čížek

Petr Krejčí v.r.
.......................................
Petr Krejčí

