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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

37.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 12.12.2013
Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 19:09 hodin. Přítomno bylo všech 7 členů ZO:
Jaroslav Huňat, Ing. Jaroslav Čížek, Miloš Brentner, Petr Krejčí, Ivana Huňatová, DiS.,
Kateřina Burešová a Lucie Černá.
Přítomni byli 4 hosté.
Pan starosta přivítal hosty a navrhl program zasedání:
1. Program zasedání
Je navržen následující program zasedání ZO dne 12.12.2013:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Program zasedání
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení
Seznámení s činnosti OÚ a ZO Dubenec
Projednání návrhu rozpočtu obce Dubenec na rok 2014
Projednání investiční akce „Doprovodná zeleň kolem komunikací Mikroregionu
Hustířanka“
Smlouva na dotační akci kompostéry a drtiče odpadu - „Snížení tvorby BRKO v obci
Dubenec“
Návrh odměn členům SPOZ za 2. pololetí roku 2013
Návrh veřejné vyhlášky Požární řád obce Dubenec
Návrh veřejné vyhlášky O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Výběr dodavatele vybavení pro zásahovou jednotku požární ochrany
Seznámení s časovým harmonogramem schvalování zadávací dokumentace k novému
územnímu plánu obce Dubenec
Jmenování člena školní rady
Odměny za práci na kulturních akcích obce
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14. Podání žádosti Královéhradeckému kraji o dotaci, číslo programu 14POV04 „Snížení
zadluženosti obcí a DSO“
15. Diskuse
16. Závěr
Pan starosta nechal o tomto návrhu usnesení hlasovat.
7–0–0
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 12.12.2013 byla navržena paní Ivana Huňatová, DiS.
7–0–0
b) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Ing. Jaroslav Čížek a pan Miloš Brentner.
7–0–0
c) Volba zpracovatele návrhu usnesení
Zpracovatelem návrhu usnesení byla navržena paní Kateřina Burešová.
7–0–0
3. Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci (nebo ZO Dubenec)
Práce úřadu








Byly převzaty hranice katastrálního území.
Byl dokončen digitální povodňový plán obce, propojení srážkoměrů a hladinoměrů,
nyní probíhá testování a ladění bezdrátového rozhlasu.
Byla připomínkována první část přípravy nového územního plánu obce, o dalším
harmonogramu bude projednán jeden bod ZO.
Proběhl audit Královehradeckého kraje, byla zjištěna pochybení při sestavování
rozpočtu na rok 2013, v souvislosti s dlouhodobým rozpočtovým výhledem, náprava
chyb proběhla ihned. Konečný audit bude v březnu 2014.
Proběhla kontrola vybavenosti a akceschopnosti zásahové jednotky SDH JPO III,
nebyly zjištěny žádné nedostatky, ba naopak byla pochválena akceschopnost a
vybavení jednotky. V základních právních dokumentech obce chybí veřejná vyhláška
- požární řád, ten je bodem jednání ZO.
Ve zřízené organizaci obce Základní škola dukelských bojovníků a mateřská škola
byla provedena kontrola školní inspekcí. Byly zjištěny jen drobné nedostatky. Ve
vztahu obce a školy je nutné vyřešit fungování školní rady, též je bodem jednání ZO.

Zeleň




Provedli jsme poslední mulčování čelním mulčovačem a luční technika byla vyčištěna
a zakonzervována. Byla provedena podzimní údržba a příprava na sněhovou sezonu.
Bylo dokončeno oplocení za budovou technických služeb, tak aby se zamezilo
zcizování palivového dřeva a vybraných elektrospotřebičů.
Byly označeny stromy ke kácení, bude prováděno zaměstnanci obce, dřevo bude
skladováno v areálu tech. služeb.
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Byla odvezena 2. dodávka vybraných elektrospotřebičů.
V měsíci lednu 2014 dochází ke změně odvozu popelnic. Novým svozovým dnem
bude středa každý lichý týden. Dle informací firmy Marius Pedersen by měl svoz
probíhat v odpoledních hodinách, je však doporučeno připravit popelnice již na 6:00
hod ráno.

Kultura a sport
 V listopadu a prosinci 2013 proběhly akce:
- Mikulášská nadílka 2013, na obecním úřadě
- 1. adventní koncert, v kostele Sv. Josefa
- Sraz seniorů Mikroregionu Hustířanka, sokolovna v Rožnově-Neznášově
- Sraz seniorů obce Dubenec, na obecním úřadě


28.12.2013 proběhne turnaj ve stolním tenise.

4. Projednání návrhu rozpočtu obce Dubenec na rok 2014
Rozpočet obce Dubenec pro rok 2014 byl sestaven a dne 27.11.2013 byl zveřejněn jak na
úřední desce obecního úřadu tak i na elektronické úřední desce. Sestavení rozpočtu
prováděl starosta obce společně s účetní obce a předsedou finančního výboru. Příkazcem
operací bude v roce 2014 starosta obce, kontrolou rozpočtu je pověřena účetní obce Jana
Baxová. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, mírně přebytkový. Viz příloha.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje v souladu s § 84 odst. (2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet obce Dubenec na rok 2014,
navržený v následujícím sestavení: Celkové příjmy ve výši 11.148,5 tis. Kč, výdaje ve výši
10.907,5 tis. Kč, rozpočet je navržen jako mírně přebytkový.
7–0–0
5. Projednání investiční akce „Doprovodná zeleň kolem komunikací Mikroregionu
Hustířanka“
V rámci členství v Mikroregionu Hustířanka byl připraven projekt „Doprovodná zeleň kolem
komunikací mikroregionu Hustířanka“. Pro obec Dubenec to znamená realizaci 9 podprojektů
(Park u OÚ, parková úprava u pekárny, oprava a doplnění aleje ke hřbitovu, úprava stromů u
hřbitova, u pošty, u pomníčku u Lazeckých, u pomníčku u Susu atd.). Celkový rozměr
investice pro Mikroregion je 6.548.017,- Kč vč. DPH. V obci Dubenec budou realizovány
úpravy celkem za 996.286,- Kč. Dotace ze strany SFŽP je ve výši 846.843,- Kč, podíl obce
na realizaci a společné náklady na přípravu jsou 185.700,- Kč. Pro hladkou administraci
projektu je potřeba každou zúčastněnou obcí schválit následující usnesení.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje neinvestiční příspěvek obce ve výši 185.700,- Kč na realizaci projektu
„Doprovodná zeleň podél komunikací a cyklotras mikroregionu Hustířanka“, akcept. č.
11098426. Uvedenou částku převede na účet mikroregionu Hustířanka v termínu do
31.05.2014.
7–0–0
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6. Smlouva na dotační akci kompostéry a drtiče odpadu - „Snížení tvorby BRKO v obci
Dubenec“
Ve spolupráci s obcemi Vilantice, Lanžov a Hřibojedy pracujeme na přípravě žádosti o dotaci
na kompostéry a drtiče dřevní hmoty. Tento projekt je zaměřen na snížení zátěže obcí s
likvidací BRKO (Biologicky Rozložitelných Komunálních Odpadů) a přenesení této činnosti
na občany.
Pro upřesnění, dotace ze strany SFŽP (Státní fond životního prostředí) je 90 % vč. DPH na
kompostéry a příslušenství.
Tedy thermo-kompostér o rozměru základny 100x100 cm a výšce 100-120 cm stojí přibližně
2.000,- Kč vč. DPH. Obec by se na jeho pořízení podílela částkou 200,- Kč. Kompostéry
budou nabídnuty občanům obce Dubenec. S odběratelem bude sepsána smlouva o
pronájmu s jednorázovou úhradou 100,- Kč na dobu udržitelnosti projektu (5 let). Po uplynutí
této doby se kompostér stane bezplatně majetkem odběratele.
Prostředky na drcení a štěpkování větví budou zakoupeny 2, v profi kvalitě, což je náklad cca
20.000,- Kč a budou zdarma zapůjčovány proti kauci 1.000,- Kč občanům obce.
Cena za přípravu žádosti, vypracování analýzy a následný dotační management je 72.600,Kč vč. DPH a bude rozúčtována mezi všechny zúčastněné obce.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje investiční záměr podání žádosti projektu „Snížení tvorby BRKO v obci
Dubenec,
b) schvaluje sepsání smlouvy o dílo se společností KOMCIS PROFI, s.r.o., Vlčnovská
1937, 688 01 Uherský Brod, IČ 29295882 na částku 60.000,- Kč bez DPH,
c) smlouvu o dílo se společností KOMCIS PROFI, s.r.o., Vlčnovská 1937, 688 01
Uherský Brod, IČ 29295882.
6–0–1
7. Návrh odměn členům SPOZ za 2. pololetí roku 2013
Dne 18.11.2013 předložila předsedkyně SPOZ, pí Ludmila Vobicková, návrh na odměny
členkám za práci ve 2. pololetí roku 2013:
Eva Štarmanová
1.600,- Kč
Jana Matějčková
1.600,- Kč
Lenka Šimková
1.600,- Kč
Marie Burešová
1.600,- Kč
Ludmila Vobicková
1.600,- Kč
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje vyplacení odměny členkám SPOZ za druhé pololetí roku 2013, a to Evě
Štarmanové, Janě Matějčkové, Lence Šimkové, Marii Burešové a Ludmile Vobickové, každé
ve výši 1.600,- Kč.
7–0–0
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8. Návrh veřejné vyhlášky Požární řád obce Dubenec
Po kontrole HZS (Hasičského záchranného sboru) bylo shledáno, že obec nemá vydánu
platnou veřejnou vyhlášku Požární řád. Vyhláška viz příloha.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 5/2013, Požární řád.
7–0–0
9. Návrh veřejné vyhlášky O místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Je nutné změnit vyhlášku č. 2/2013 a nahradit jí vyhláškou novou. Jejím schválením bude
tato vyhláška zrušena. (Viz příloha). Po odečtu výnosu z EKO-KOMU je náklad na odpadové
hospodářství za rok 2013 ve výši 277.087,- Kč.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 6/2013, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
7–0–0
10. Výběr dodavatele vybavení pro zásahovou jednotku požární ochrany
Královehradecký kraj uvolnil dotaci pro zakoupení vybavení pro JSDH III. Pan Tomášek,
velitel jednotky, dostal za úkol předložit potřeby jednotky a dodavatelů vybavení. Dotace je
určená na věcné vybavení neinvestiční povahy.
JSDH požaduje doplnit toto vybavení:




4 x zásahový oděv ZAHAS V – komplet dle EN469
4 x svítilna nabíjecí Peli Stealthlite 2460 Z1 LED
1 x čerpadlo kalové 700 l/min, sekací nože
------------------------------------------------ -----------------------------nabídka společnosti D.S.D. Metal plus, s.r.o., Jaromírova 662/40, 128 00 Praha




4 x přilba zásahová Gallet F1, se zlatým štítem, včetně zátylníku
2 x radiostanice Motorola CP180
------------------------------------------------------------------------------nabídka společnosti Kněžek, s.r.o., Palkovice 597, 739 41 Palkovice

Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje zakoupení 4 ks zásahových oděvů ZAHAS V – komplet dle EN469, 4 ks
nabíjecích svítilen zn. PELI Stealthlite 2460 Z1 LED, 1 ks kalového čerpadla 700 l/min,
sekací nože, vše od společnosti D.S.D. Metal plus, s.r.o., Jaromírova 662/40, 128 00 Praha,
IČ 61776548, a 4 ks přileb zn. Gallet F1 se zlatým štítem, včetně zátylníku a 2 ks radiostanic
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Motorola, vše od společnosti KNĚŽEK, s.r.o., Palkovice 597, 739 41 Palkovice, IČ
27766837.
7–0–0
11. Seznámení s časovým harmonogramem schvalování zadávací dokumentace k
novému územnímu plánu obce Dubenec
Dne 05.12.2013 dokončil starosta obce společně s vedoucím odboru výstavby a územního
plánování při MěÚ Dvůr Králové nad Labem, Ing. Martinem Rudolfem, dokončil přípravu
zadávací dokumentace pro nový územní plán obce Dubenec. Další časový harmonogram
bude následovný:
 18.12.2013 – zveřejnění veřejné vyhlášky o zadávací dokumentaci územního plánu obce
(ÚP) Dubenec
 08.01.2014 – veřejné projednání zadávací dokumentace v přítomnosti Ing. Martina
Rudolfa, vysvětlení pojmů, diskuse s občany, možnosti doplnění zadávací dokumentace
 22.01.2014 – platnost zadávací dokumentace ÚP
 únor 2014 – výběrové řízení na ÚP
 březen-duben 2014 – výběr zhotovitele
Zastupitelstvo obce toto bere na vědomí.
12. Jmenování člena školní rady
Na základě kontroly školní inspekce v organizaci ZŠ Dukelských bojovníků a MŠ Dubenec
vzešla nutnost z řad zastupitelů obce Dubenec jmenovat člena školní rady. Předběžně bylo
projednáno s paní Kateřinou Burešovou, která tuto nabídku stát se členem školní rady
přijala.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
jmenuje členem školní rady Základní školy Dukelských bojovníků a Mateřské školy v
Dubenci paní Kateřinu Burešovou.
6–0–1
13. Odměny za práci na kulturních akcích obce
Paní Lucie Černá, předsedkyně kulturního výboru zastupitelstva obce, podala žádost o
vyplacení odměn za práci při pořádání kulturních akcí obce. Za rok 2013 náleží odměna za
práci panu Martinu Všetečkovi ve výši 1.176,- Kč hrubého, Iloně Rejlové a Davidu Burešovi,
každému ve výši 2.352,- Kč hrubého.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje finanční odměnu ve výši 1.176,- Kč hrubého Martinu Všetečkovi a 2.352,Kč hrubého Iloně Rejlové a Davidu Burešovi, za práci při konání kulturních akcí obce za rok
2013.
6–0–1
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14. Podání žádosti Královéhradeckému kraji o dotaci, číslo programu 14POV04
„Snížení zadluženosti obcí a DSO“
V rámci programu POV (Program obnovy venkova) mohou obce do 2000 obyvatel čerpat
finanční podporu na pokrytí části úroků z úvěrů, s jejichž pomocí byl pořízen majetek
žadatelů, nebo byly vybudovány objekty technické infrastruktury.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje podání žádosti o dotaci z programu 14POV04 „Snižování zadluženosti obcí
a DSO“ vypsané Královéhradeckým krajem.
7–0–0

15. Diskuse








Pan Pavel Novotný se dotázal, co se stane s penězi, když obec dobře hospodaří?
Zda musí obec finance, které obdrží do rozpočtu, vrátit. Starosta obce odpověděl, že
státu se nic nevrací, obec vrací pouze nevyčerpané dotace, např. na volby. Příjmy ze
státního rozpočtu jsou příjmem obce.
Pan Volšička st. se zeptal, jak je to se znakem obce? Starosta obce řekl, že máme 12
návrhů a asi se připraví nová anketa pro občany, který z nich si vyberou. Do
současné doby se čekalo na novou sněmovnu, která bude návrhy schvalovat.
Pan Petr Meisl měl dotaz na hladinoměry a srážkoměry. Starosta obce ho odkázal na
webové stránky obce, kde je zveřejněn povodňový plán obce a povodňová komise
obce. Pan Meisl upozornil na jiné umístění měřidla, a to ke kovárně, kde se potkává
voda z jedliny a od krátké strany, a dále že by se měla pozornost vznést na mosty
v obci.
Pan Deger a pan Meisl upozornili, že nový rozhlas není vůbec slyšet, je
nesrozumitelný.
Pan starosta popřál všem zúčastněným hezké vánoční svátky a jednání ZO ukončil.

16. Závěr
Jednání ZO bylo ukončeno v 20:30 hod.
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 12.12.2013 – viz příloha 37. USNESENÍ ZO Dubenec
konaného dne 12.12.2013.
Datum vyhotovení zápisu: 20.12.2013

Starosta obce:

Ověřovatelé zápisu:

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

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

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

