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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

36.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 07.11.2013
Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 19:08 hodin. Přítomno bylo 5 členů ZO: Jaroslav
Huňat, Ing. Jaroslav Čížek, Miloš Brentner, Petr Krejčí a Ivana Huňatová, DiS. Omluveny byly
Kateřina Burešová a Lucie Černá.
Přítomni byli 3 hosté.
Pan starosta přivítal hosty a navrhl program zasedání:
1. Program zasedání
Je navržen následující program zasedání ZO dne 07.11.2013:
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. Projednání dokumentu pasport komunikací obce Dubenec
5. Projednání výsledku výběrového řízení na akci "Snížení prašnosti s plošných zdrojů"
6. Žádost Sokol Dubenec o příspěvek na tělocvičnu
7. Přehled finančních akcí SDH Dubenec v zapůjčeném objektu
8. Smlouva o dílo na zpracování žádosti o dotaci „Regenerace zeleně v obci Dubenec“
9. Diskuse
10. 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 07.11.2013 byla navržena paní Ivana Huňatová, DiS.
5–0–0
b) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Ing. Jaroslav Čížek a pan Miloš Brentner.
5–0–0
c) Volba zpracovatele návrhu usnesení
Zpracovatelem návrhu usnesení byl navržena pan Petr Krejčí.
5–0–0
3. Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci (nebo ZO Dubenec)
Práce úřadu





Dotaci na hráz rybníka budeme připravovat až za rok, není možné rozjet stavební a
vodoprávní řízení tak, aby byla žádost podána v termínu.
Před dokončením je projekt zateplení střechy požární zbrojnice.
V měsíci říjnu byla připravena a proběhla výběrová řízení:
Snížení prašnosti z plošných zdrojů
KPÚ - Již bylo doručeno rozhodnutí o nových katastrálních hranicích. Nová DKM
bude platná nejdříve v polovině prosince 2013.

Zeleň


Proběhla oprava střechy zastávky u ZŠ, proběhla likvidace skleníku na zahradě ZŠ (z
tohoto důvodu byl přesunut zvon na tříděné sklo od koloniálu Novotný ke škole, nyní
už je zpět na svém původním stanovišti).

Kultura a sport




Drakiáda 2013 se z důvodů špatného počasí nekonala.
V sobotu 09.11.2013 proběhne vítání občánků.
Mikroregion Hustířanka pořádá 07.12.2013 od 14:00 tradiční setkání seniorů v
sokolovně v Rožnově, zájemci se mohou hlásit do 13.11.2013 na OÚ, bude jim
zařízena doprava na akci a zpět.

4. Projednání dokumentu pasport komunikací obce Dubenec
Pasport místních komunikací byl zpracován dle zákona o pozemních komunikacích č.
13/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., kde byly navrženy a zařazeny stávající
komunikace dle § 40 odst. 5a, ve správním území obce Dubenec do příslušné třídy místních
komunikací, očíslovány např. 1c, 2c …, změřeny délky a šířky, určen povrch příslušné
komunikace, doplněno příslušenství komunikace, např. odvodnění atd. Dále byly doplněny
stávající účelové komunikace dle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. a
prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. (§ 7 odst. 1) ve správním území obce Dubenec. Byly
doplněny pozemky (čísla parcel) pod jednotlivými místními komunikacemi dle mapových
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podkladů katastru nemovitostí ve správním území obce Dubenec a byl zhotoven přehled
vlastníků pod těmito komunikacemi.
Je zapotřebí přijmout rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní
komunikace viz příloha.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje rozhodnutí o zařazení místních komunikací označených v Pasportu místních
komunikací správního území obce Dubenec zpracovaného společností SOMARO CZ, s.r.o.,
pod evidenčními čísly 1c – 33c do kategorie místních komunikací III. třídy (§ 6 odst. 3 písm.
c) zákona o pozemních komunikacích) a 1d – 14d do kategorie místních komunikací IV. třídy
(§ 6 odst. 3 písm. c) zákona o pozemních komunikacích).
5–0–0
5. Projednání výsledku výběrového řízení na akci "Snížení prašnosti s plošných
zdrojů"
Dne 24.10.2013 proběhlo zjednodušené podlimitní výběrové řízení na akci "Snížení
prašnosti s plošných zdrojů". Obci Dubenec byly doručeny 2 nabídky, a to:
nabídka č. 1: ALFA PROFI, s.r.o., Brno – Útěchov 52, 644 00, IČ 29187923
cena: 2.674.480 Kč bez DPH
nabídka č. 2: SAP, spol. s r. o., Snět 24, 257 68 Dolní Kralovice, IČ 47543442
cena: 2.580.000 Kč bez DPH
Jako nejvhodnější nabídka byla vybrána nabídka vyhodnocená jako nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou uchazeče SAP, spol. s r. o. (nabídka č. 2).
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) bere na vědomí zápis hodnotící komise ze dne 24.10.2013 o vyhodnocení
nabídek výběrového řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení – "Snížení prašnosti s plošných zdrojů",
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 SAP, spol. s r. o., IČ: 47543442,
Snět 24, 257 68 Dolní Kralovice, nabídková cena 2.580.000 Kč bez DPH,
c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku v bodě a)
tohoto usnesení se společností SAP, spol. s r. o., IČ: 47543442, Snět 24, 257 68
Dolní Kralovice.
4–0–1
6. Žádost Sokol Dubenec o příspěvek na tělocvičnu
Paní Lenka Šimková doručila obci Dubenec žádost za Sokol Dubenec, oddíl volejbalu, na
finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč, který kryje náklady na zimní přípravu v tělocvičně ZŠ.
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Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje finanční dar Sokolu Dubenec ve výši 5.000 Kč.
5–0–0
7. Přehled finančních akcí SDH Dubenec v zapůjčeném objektu
Dle smlouvy o zápůjčce SDH Dubenec předkládá rozpis plánovaných akcí na rok 2014 ze
dne 31.10.2013, a to:
 opravy na vnitřních omítkách hasičárny + vymalování
20.000 Kč
 oprava základny pro PS
10.000 Kč
 úprava nájezdů do garáží hasičárny
10.000 Kč
 přívod elektřiny ke startovacímu stánku
7.000 Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------celkem:
47.000 Kč

Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje SDH Dubenec rozpis plánovaných akcí na rok 2014 ze dne 31.10.2013.
5–0–0
8. Smlouva o dílo na zpracování žádosti o dotaci „Regenerace zeleně v obci Dubenec“
Jedná se o dotaci na rekultivaci zahrady a průčelí ZŠ a MŠ, ošetření stromů, výsadby kultur
keřů apod. Výkresy a smlouva jsou v příloze. Cena za zpracování je obvyklá, náklady na
administraci jsou součástí dotace. Předběžná cena celého projektu je 560.000 Kč,
uplatnitelná dotace je 75 -90 %, tedy celkové náklady obce jsou 140.000 Kč.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje podpis smlouvy o dílo na zhotovení dokumentů pro získání dotace
„Regenerace zeleně v obci Dubenec“ se společností Regionální poradenská
agentura, s.r.o., Starobrněnská 20, 602 00 Brno, IČ 26298163,
b) schvaluje Smlouvu o poskytování služeb č. SML-Z-ZP-13-155 na zhotovení
dokumentů pro získání dotace „Regenerace zeleně v obci Dubenec“ se společností
Regionální poradenská agentura, s.r.o., Starobrněnská 20, 602 00 Brno, IČ
26298163.
5–0–0
9. Diskuse


Pan Deger vyzval starostu obce, aby se přišel podívat k jeho nemovitosti na
přístupovou cestu, po které jezdí pan Bauer velkým autem, a jak je tato cesta tímto
jednáním poškozena. Dále upozornil na to, že pan Bauer staví plot velmi blízko této
komunikace, kdy bude problém po této komunikaci projet např. velkými auty
záchranných složek (např. hasiči).
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Pan Volšička st. Se dotázal, v návaznosti na minulé jednání zastupitelstva obce, kde
byl starostou sdělen nesouhlas pana Meisla s umístěním chodníku na jeho pozemku.
Proč děti nepoužívají k cestě do školy od zastávky u Kovárny komunikaci po „krátké“,
a okolo nemovitosti paní Střihavkové by se vracely na chodník u prodejny Jednota?
Starosta panu Volšičkovi sdělil, že děti samozřejmě tuto komunikaci využívat mohou
a ing. Čížek podotknul, že je jim to ve škole rovněž doporučeno, ale že praxe
ukázala, že tuto komunikaci nevyužívají. Paní Huňatová se dotázala pan Volšičky st.,
jak chce docílit zákaz užívání tohoto úseku chodcům. Pan Volšička st. odpověděl
umístěním značek zákaz vstupu chodců, na to se ho paní Huňatová dotázala, jak
chce vyřešit vstup dětí z dolní části Dubence na sportoviště, že trasa kolem prodejny
Jednota a poté zpět na sportoviště je nelogická. Pan starosta podotknul, že při
vyměřování chodníků o této alternativě diskutoval s projektanty, bylo mu sděleno, že
pro pěší dopravu je nejjednodušší varianta a nejlépe přijatelná trasa chodníku podél
hlavní komunikace. Dále starosta podotknul, že byla chyba v minulosti prodávat tuto
parcelu. Pan Brentner dodal, že prodej měl být s omezením na budoucí stavbu
chodníku. Pan Čížek se dotázal, zda ve výše uvedeném úseku není možnost vyřešit
stavbu jinak, udělat chodník užší, nebo podobně, pan starosta odpověděl, že
stavební úřad nepovolí stavbu v případě, že nejsou dodrženy zákonné normy.
V případě tohoto úseku nelze normu splnit.

10. Závěr
Jednání ZO bylo ukončeno v 19:41 hod.
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 07.11.2013 – viz příloha 36. USNESENÍ ZO Dubenec
konaného dne 07.11.2013.
Datum vyhotovení zápisu: 08.11.2013

Starosta obce:

Ověřovatelé zápisu:

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

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

Miloš Brentner, v.r.
.......................................
Miloš Brentner

