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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

30.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 04.04.2013
Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 18:00 hodin. Přítomni byli 4 členové ZO: Jaroslav
Huňat, Ing. Jaroslav Čížek, Kateřina Burešová a Petr Krejčí.
Ivana Huňatová, DiS, a Lucie Černá se dostaví později.
Omluven byl Miloš Brentner.
Přítomno bylo 9 hostů.
Pan starosta přivítal hosty a navrhl program zasedání:
1. Program zasedání
Je navržen následující program zasedání ZO dne 04.04.2013:
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 účetní závěrky za rok 2012
5. Smlouva o zpětném odběru elektroodpadů - Asekol
6. Smlouva o zpětném odběru elektroodpadů - Elektrowin
7. Výběr zhotovitele, akce "Oprava dešťové kanalizace u čp. 210"
8. Výběr pojištění majetku a odpovědnosti obce Dubenec
9. Žádost o příspěvek na činnost Sokol Dubenec
10. Znak obce - způsob výběru
11. Dary – vodovodní přípojky
12. Odměna – zimní sezóna 2012
13. Diskuse
14. Závěr
Pan starosta nechal o tomto návrhu usnesení hlasovat.
4–0–0
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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 04.04.2013 byla navržena paní Ivana Huňatová, DiS.
4–0–0
b) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Ing. Jaroslav Čížek a Petr Krejčí
4–0–0
c) Volba zpracovatele návrhu usnesení
Zpracovatelem návrhu usnesení byla navržena paní Kateřina Burešová
4–0–0
V 18:12 hod. se dostavily Lucie Černá a Ivana Huňatová, DiS., jednání zastupitelstva obce
pokračuje v počtu 6 zastupitelů.
3. Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci (nebo ZO Dubenec)
Práce úřadu
Proběhl audit – účetnictví je v pořádku, byly pouze vytknuty chyby typu „B“ – jedná se o
administrativní chyby v přípravě inventur.
Příprava výběrových řízení na akce:
 Z důvodu zákona bylo nutno spojit stavební práce na objektech zadavatele do
jednoho výběrového řízení vedeném v „přísnějším“ režimu. Tedy stavební práce na
MŠ a OÚ se soutěží jako jedna soutěž, zdroj a tepelná soustava v MŠ se soutěží jako
druhá soutěž. Nyní jsou dokumenty výběrového řízení na kontrole fondu, po vrácení
(cca 14 dní) se začne soutěžit.
 OÚ – multigenerační zóna – vzhledem k nutnosti opravy dešťové kanalizace u OÚ se
odsouvá výběrové řízení na multigen. zónu až na květen-červen.
 Bezdrátový rozhlas – stále se ještě připravuje zadávací dokumentace, poté se odešle
na kontrolu na fond životního prostředí.
 Pojištění – dne 28.03.2013 probíhalo otevření obálek, přítomni Jaroslav Huňat, Ing.
Jaroslav Čížek a Ludmila Vobicková, více v dalších materiálech.
 Stavba ZKT II, - část 1 je již dokončena, proběhl kontrolní den, obec společně
s Povodí Labe, s.p., zařídí stavbu mostu k nemovitosti pana Martina Šimka
Zeleň




Natírání dveří a zárubní na OÚ, rekonstrukce umývárny a WC v přízemí OÚ.
16.03.2013 proběhl mobilní svoz nebezpečných odpadů, od 15.03.2013 proběhne
sběr velkoobjemových odpadů. Kontejnery byly v obci ponechány 5 dní. Vyúčtování
ještě nedorazilo.
Kácení 2 havarijních lip, - u Lázeckých a u Filounků, bude ještě následovat údržba lip
u Pošty, na křižovatce u Pekárny a zvýšení průjezdné výšky lipového stromořadí
v úseku Papírnictví Paclík – Kroupovi.

Kultura, sport a činnost spolků


Dětský karneval 16.03.2013, - velká nemocnost, průměrná účast
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Na duben chystáme 20.04.2013 „Jarní zpívání 2013“ opět jako vloni v kostele Sv.
Josefa, účast přislíbily ZUŠ Hořice, Dvůr Králové nad Labem a Jaroměř, dále MŠ
Lanžov a MŠ Dubenec, večer od 18:00 jsou připraveny 2 koncerty folkové hudby.
21.04.2013 – Pouťový fotbal svobodní proti ženatým (možná bude přesunut o týden
později), Pouťová mše s farářem Czekalou ze Dvora Králové nad Labem
30.04.2013 – Čarodějnice
01.05.2013 – 1. Máj – jízda alegorických vozů

4. Projednání účetní závěrky za rok 2012
Vzhledem k novým zákonům je nutné projednat nejen závěrečný účet obce, ale i účetní
závěrku za rok 2012. Jedná se jen o administrativní úkon seznámení se s tímto dokumentem
a jeho schválení.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje účetní závěrku obce Dubenec za rok 2012.
6–0–0
5. Smlouva o zpětném odběru elektroodpadů - Asekol
Na základě pověření z minulého zasedání ZO starosta obce jednal s firmou Asekol, s.r.o.,
která se zabývá zpětným odběrem elektrospotřebičů (kromě bílé techniky). Na základě
tohoto jednání a po podpisu smlouvy bude obec Dubenec vybavena 3 kontejnery na zpětný
odběr drobných elektrospotřebičů a baterií. Tyto se budou poté skladovat v garáži a po
naplnění daného množství budou firmou Asekol odebrány a proběhne plnění.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou
ASEKOL, s.r.o., se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4, PSČ 143 00, IČ
27373231,
b) schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou ASEKOL,
s.r.o., se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4, PSČ 143 00, IČ 2737323.
6–0–0
6. Smlouva o zpětném odběru elektroodpadů - Elektrowin
Na základě pověření z minulého jednání ZO starosta obce jednal s firmou Elektrowin, a.s.,
která se rovněž zabývá zpětným odběrem elektrospotřebičů, zejména bílé techniky. Praxe je
podobná jako u společnosti Asekol.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou
ELEKTROWIN a.s. se sídlem Praha 4, Michelská 300/60, PSČ: 140 00 IČ: 272
57 843,
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b) schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou
ELEKTROWIN a.s. se sídlem Praha 4, Michelská 300/60, PSČ: 140 00 IČ: 272
57 843.
6–0–0
7. Výběr zhotovitele, akce "Oprava dešťové kanalizace u čp. 210"
V souvislosti s výstavbou hřiště a parkových úprav v zahradě OÚ jsme společně s
projektantem Ing. Pavlíčkem dospěli k názoru, že je nutné opravit dešťovou kanalizaci
budovy obecního úřadu. Objekt již jeví znaky podmáčení a ve sklepních prostorách dochází
ke vzlínání vlhkosti a poškozování zdiva. Na základě těchto zjištění byl zpracován projekt a s
tímto projektem byly starostou obce osloveny 3 firmy. Dne 28.03.2013 byly společně se
starostou obce, Ing. Čížkem a paní Vobickovou otevřeny obálky. Cenové nabídky byly
následující:
1. Stavo and Sachs Kukleny, s.r.o., IČO:25918681, celková cena vč. DPH 392.944,- Kč,
2. Stavo kontakt, s.r.o., IČO: 49851552, celková cena vč. DPH 566.682,69 Kč,
3. Strojcentrum, s.r.o., IČO: 25283707, celková cena vč. DPH 331.112,85 Kč.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo Obce Dubenec
a) schvaluje zhotovitelem akce „Oprava dešťové kanalizace čp. 210 Dubenec“ firmu
Strojcentrum, s.r.o., Jana Černého 366, Hradec Králové-Věkoše, IČO: 25283707,
v celkové ceně 331.112,85 Kč včetně DPH,
b) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Oprava dešťové kanalizace čp. 210
Dubenec“ s firmou Strojcentrum, s.r.o., Jana Černého 366, Hradec KrálovéVěkoše, IČO: 25283707, v celkové ceně 331.112,85 Kč včetně DPH,
c) schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Oprava dešťové kanalizace čp. 210 Dubenec“ s
firmou Strojcentrum, s.r.o., Jana Černého 366, Hradec Králové-Věkoše, IČO:
25283707, v celkové ceně 331.112,85 Kč včetně DPH.
6–0–0
8. Výběr pojištění majetku a odpovědnosti obce Dubenec
Dne 28.03.2013 proběhlo otevírání obálek pro výběrové řízení pojištění majetku a
odpovědnosti obce Dubenec.
Otevírání obálek proběhlo následovně:
1. Pojišťovna Generali, zastoupená reg. zástupcem pí Ivanou Šulcovou, celková
nabídka 47.353,- Kč,
2. Pojišťovna Uniqa, zastoupená reg. zástupcem Ing. Michalem Skalským, celková
nabídka 123.263,- Kč,
3. Živnostenská pojišťovací, zastoupená Ing. Jaroslavem Bednářem, makléř – nabídka
ČSOB pojišťovny, celkem 49.642,- Kč při smlouvě na dva roky,(varianta II) je cena
46.167,- Kč,
4. Exkaso Chrudim, zastoupená Ing. Blankou Vaškovou, makléř, zpracovány nabídky
ČSOB Pojišťovny – celkem 54.828,- Kč a pojišťovny Slavie v celkové částce 79.996,Kč.
U nabídky č. 2 (obálka č. 3) a nabídky č. 4 (obálka č. 4) jsme po detailním prohlédnutí
pojistné smlouvy dospěli k přesvědčení, že společnost Živnostenská pojišťovací a Exkaso
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Chrudim poptali shodně ČSOB pojišťovnu, která jim zpracovala nabídky. Společnosti nebyly
schopny vysvětlit rozdíl v ceně pojištění majetku, a proto bylo rozhodnuto obě společnosti
vyškrtnout. Podle našeho názoru, by tedy vítězem měla být pojišťovna Generali, která při
podepsání víceleté smlouvy nabídla pojištění za 47.353,- Kč.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) bere na vědomí otevírání obálek pro výběrové řízení pojištění majetku a
odpovědnosti obce Dubenec,
b) schvaluje vítězem výběrového řízení pojištění majetku a odpovědnosti obce
Dubenec pojišťovnu Generali Pojišťovna, a.s., Bělehradská 132, Praha 2, IČ
61859869,
c) schvaluje sepsání pojistné smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti obce
Dubenec se společností Generali Pojišťovna, a.s., Bělehradská 132, Praha 2,
IČ 61859869, za cenu 47.353,- Kč včetně DPH/rok,
d) schvaluje Pojistnou smlouvu na pojištění majetku a odpovědnosti obce
Dubenec se společností Generali Pojišťovna, a.s., Bělehradská 132, Praha 2,
IČ 61859869.
6–0–0
9. Žádost o příspěvek na činnost Sokol Dubenec
Dne 11.03.2013 podala paní Lenka Šimková žádost o příspěvek na činnost Tělovýchovné
jednoty Sokol Dubenec. Je navržen jako standardně příspěvek 5.000,- Kč.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje finanční dar Tělovýchovné jednotě Sokol Dubenec ve výši 5000,- Kč.
6–0–0
10. Znak obce - způsob výběru
Zastupitelstvo obce Dubenec schválilo dne 20.12.2012 na svém jednání zpracování znaku a
vlajky pro obec Dubenec Mgr. Janem Tejkalem, heraldická tvorba, Záblatská 25, 713 00
Ostrava – Heřmanice. Bylo zpracováno několik návrhů, kdy je třeba jeden z nich vybrat,
schválit jej jako znak a vlajku obce a nechat jej zpracovat.
Je navrženo, aby v obci proběhla anketa na výběr tohoto znaku, kdy by se do ankety zapojily
všechny domácnosti v Dubenci včetně žáků základní školy, a k výsledkům ankety by mohlo
být nahlíženo jako poradní hlas při konečném schvalování znaku zastupitelstvem obce.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje uspořádání ankety na výběr znaku a vlajky obce Dubenec. K výsledkům
ankety bude nahlíženo jako poradní hlas při konečném schvalování znaku a vlajky obce
zastupitelstvem obce.
5–1–0
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11. Dary – vodovodní přípojky
Obec Dubenec vybudovala nový vodovodní řad. Vzhledem k vloženým investicím jsou pro
obec přínosem připojení a platící odběratelé vody z obecního vodovodu. Protože některé
vodovodní přípojky jsou dlouhé, a obyvatelé by neměli na tuto investici dostatek finančních
prostředků, nabídla obec těmto majitelům nemovitostí finanční spoluúčast na vybudování
těchto přípojek.
Nyní se na obec Dubenec obrátili tito obyvatelé:




pan Pařík, 7.500,- Kč,
pan Deger, 13.500,- Kč,
pan Šolc, 6.700,- Kč.

Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 7.500,- Kč na spolufinancování
vodovodní přípojky k nemovitosti čp. 100 v k.ú. Dubenec, Jaroslavu Paříkovi a
Blance Paříkové,
b) schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 13.500,- Kč na spolufinancování
vodovodní přípojky k nemovitosti čp. 77 v k.ú. Dubenec, Jaroslavu Degerovi a
Jarmile Degerové,
c) schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 6.700,- Kč na spolufinancování
vodovodní přípojky k nemovitosti čp. 235 v k.ú. Dubenec, Jaroslavu Šolcovi.
6–0–0
12. Odměna – zimní sezóna 2012
V zimě roku 2012 bylo opět v provozu kluziště u požární zbrojnice. Největší zásluhu na
bezproblémovém provozu měli Dominik Mikeš a Radek Joneš ml. V průběhu měsíců
11/2012 až 02/2013 zajišťovali stavbu mantinelů, nástřiky jednotlivých vrstev a vyhrnování
sněhu. Za jejich práci je jim navržena odměna 1.150,- Kč hrubého každému.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje finanční odměnu 1.150,- Kč hrubého Dominiku Mikešovi a 1.150,- Kč
hrubého Radku Jonešovi ml., za práci na kluzišti v průběhu zimní sezony 2012- 2013.
6–0–0
13. Diskuse
 Starosta obce oznámil, že společnost Karsped vzala svou žádost o výstavbě
bioplynové stanice v areálu ZD zpět.
 Paní Žáčková se dotázala, jak to bude dále pokračovat s monitorovacími vodními
vrty? Starosta obce řekl, že to zjistí.
 Dále se paní Žáčková dotázala, zda se bude řešit územní plán. Starosta obce
odpověděl, že se změnil stavební zákon. Na základě něho se připravoval rozvojový
územní plán v průběhu 3 let. Novým územním plánem musí být např. vyřešeny kolizní
body. Bylo zažádáno o dotaci na vypracování nového územního plánu. Starosta obce
by chtěl v průběhu července začít s novým územním plánem.
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Pan Volšička se zeptal, jaký je problém odsunout pouťový fotbal o týden, když na
tento den je připraveno již více akcí. Než dělat fotbalový turnaj v neděli, bylo by
vhodnější tento program odsunout o týden. Nebylo by to poprvé, kdy by se turnaj
nekonal přímo o pouti.
Pan Volšička se dále zeptal, zda bude řešen problém s dřevomorkou. Starosta obce
odpověděl, že bude.
Paní Žáčková se dotázala, kdy bude vycházet Dubenecký zpravodaj. Starosta obce
odpověděl, že na konci dubna.
Pan Deger se zeptal, zda se bude v letošním roce opravovat cesta k jejich
nemovitosti. Bylo odpovězeno, že ano.
Pan Ondřej Tomášek se dotázal, zda se bude spravovat i prostor u hasičárny.
Starosta obce odpověděl, že také ano.

Jednání ZO bylo ukončeno v 19:25 hod.

Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 04.04.2013 – viz příloha 30. USNESENÍ ZO Dubenec
konaného dne 04.04.2013.

Datum vyhotovení zápisu: 09.04.2013

Starosta obce:

Ověřovatelé zápisu:

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

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

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

