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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

38.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 20.02.2014
Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 18:04 hodin. Přítomno bylo 6 členů ZO: Jaroslav
Huňat, Ing. Jaroslav Čížek, Miloš Brentner, Petr Krejčí, Ivana Huňatová, DiS. a Kateřina
Burešová.
Přítomni byli 4 hosté.
Pan starosta přivítal hosty a všechny přítomné informoval o rezignaci Lucie Černé
k 19.02.2014 na funkci zastupitele a předsedy kulturního výboru. Zastupitelstvo obce
Dubenec bude od této chvíle pracovat v počtu 6 zastupitelů. Dále navrhl program zasedání:
1. Program zasedání
Je navržen následující program zasedání ZO dne 20.02.2014:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Program zasedání
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení
Činnost OU nebo ZO Dubenec
Projednání první fáze přípravy staveb společných zařízení KPÚ
Žádost Sokol Dubenec o příspěvek na činnost
Žádost Diakonie ČCE o příspěvek na činnost
Žádost včelařského kroužku při ZŠ Dubenec o příspěvek na činnost
Pověření starosty obce
Žádost Správy silnic Královéhradeckého kraje o darování pozemků pod stavbami
komunikací III. třídy v k.ú. Dubenec
Zapojení obce Dubenec do činnosti Místní akční skupiny Hradecký venkov, o.p.s.
Volba předsedy kulturně-sportovního výboru
Diskuse
Závěr
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V 18:08 hod. odešla z místnosti zastupitelka Kateřina Burešová, jednání zastupitelstva
pokračuje v počtu 5 zastupitelů.
Pan starosta nechal hlasovat o návrhu programu jednání.
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 20.02.2014 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
V 18:09 hod. přišla zastupitelka Kateřina Burešová, jednání zastupitelstva pokračuje v počtu 6
zastupitelů.
c) Volba zpracovatele návrhu usnesení
Zpracovatelem návrhu usnesení byla navržena paní Kateřina Burešová.
6–0–0
3. Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci (nebo ZO Dubenec)
Práce úřadu






Byla dokončena digitalizace DKM katastru obce Dubenec.
Probíhají přípravy na stavební povolení 1. etapy stavby chodníků v obci, úsek
Základní škola – sportoviště.
Proběhla závěrečná kontrolní prohlídka přestavby skladu na kadeřnictví v přízemí
obecního úřadu. Vše bez závad, čekáme na doručení rozhodnutí. Dle informací chce
provozovatel zahájit činnost od 1. března 2014.
Obec přechází na měsíční fakturaci za energie (platí pouze to, co spotřebuje, odpadá
systém záloh).
Proběhly inventury a příprava na účetní závěrku roku 2013.

Zeleň





Díky teplé zimě jsme zatím vyhrnovali sníh pouze 2x.
Probíhá kácení stromů a údržba techniky.
Byla odvezena 3. dodávka vybraných elektrospotřebičů (společností Elektrowin,
především bílá technika).
Obec Dubenec se zapojila do akce „Kola pro Afriku“, kdy do našeho sběrného místa
můžete odevzdat stará jízdní kola. Ta jsou opravena a poté odesílána do Afriky
(Zambie). V rámci tohoto projektu se již podařilo odvézt v únoru 2013 - 351 kol a v
prosinci 2013 - 1144 kol. Více na http://www.kolaproafriku.cz/.
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Kultura a sport

-

V prosinci 2013 a únoru 2014 proběhly akce:
Turnaj ve stolním tenise v Penzionu na faře.
Půlnoční mše v kostele Sv. Josefa.
Masopust 2014 v Dubenecké kantýně.
Sraz seniorů obce Dubenec na obecním úřadě.
Bylo realizováno kluziště, ale z důvodu teplého počasí se bruslilo pouze 1 týden.

Připravujeme:
01.03.2014 Maškarní bál pro děti, od 15:00 hod. na OÚ
12.04.2014 Jarní zpívání v kostele sv. Josefa
20.04.2014 Velikonoční turnaj ve stolním tenise v Penzionu na Faře
4. Projednání první fáze přípravy staveb společných zařízení KPÚ
V první fázi přípravy projektů pro výstavbu společných zařízení komplexní pozemkové
úpravy je nutné odhlasovat priority jednotlivých staveb. Pro první fázi výstavby jsme vybrali
projekty:
1) SO 03.03 PEO 03 – Poldr nad sportovním areálem
- jedná se o stavbu tzv. suchého poldru (suché retenční nádrže) v prostoru vstupu do
pastvin Jedlina, délka hráze bude cca 80 m, šířka koruny hráze 4 m a výška 2,2 m.
Po výstavbě tohoto poldru vznikne retenční prostor o velikosti cca 8.600 m3, který
ochrání střední a dolní část obce před následky bleskových povodní. Poldr viz
příloha.
2) SO 01.02 Hlavní cesta HC2 – Hlavní cesta spojující Hřibojedy, přes usedlost končiny
a výjezdem u Machova lesa
- jedná se o stavbu jedné z hlavních komunikací v délce 900 m, kterou se vyhne
zemědělská technika jedoucí do a z Hřibojed průjezdu celou obcí.
- Při této akci by byl realizován hospodářský sjezd na pozemkové parcele č. 3776 v
k.ú. Dubenec. HS zpřístupní přilehlé pozemky ze stávající polní cesty C1 a v k.ú.
Hvězda. Cesta + sjezd viz příloha
Zkratky (SO= stavební objekt, PEO= protierozní opatření, HC= hlavní cesta, HS=
hospodářský sjezd).
Mezi přítomnými hosty i zastupiteli obce vzešla diskuze o tom, kdo bude výše zmíněné cesty
užívat, kdo je bude udržovat a z jakých financí budou tyto opravy a údržba hrazeny. Po
realizaci všech opatření budou protipovodňová opatření a cesty předány obci a ta se o ně
bude poté starat. O zpoplatnění cest a dalších opatřeních tak, aby se aspoň částečně
náklady na údržbu vrátily zpět se bude jednat na dalších zastupitelstvech.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje prioritní 1. fázi výstavby společných zařízení komplexní pozemkové úpravy
v Dubenci, a to stavební objekty:
1) SO 03.03 PEO 03 – Poldr nad sportovním areálem,
2) SO 01.02 Hlavní cesta HC2 včetně hospodářského sjezdu k pozemkové parcele č. 3776 v
k.ú. Dubenec.
6–0–0
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5. Žádost Sokol Dubenec o příspěvek na činnost
Obec Dubenec obdržela žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Dubenec o příspěvek na
činnost v 1. pololetí roku 2014. Je navrženo jako vždy poskytnout dar ve výši 5.000 Kč.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje finanční dar Tělovýchovné jednotě Sokol Dubenec ve výši 5.000 Kč.
6–0–0
6. Žádost Diakonie ČCE o příspěvek na činnost
Obecní úřad Dubenec obdržel žádost pana Zdeňka Hojného o příspěvek na činnost Diakonie
ČCE, středisko Dvůr Králové nad Labem. V tuto chvíli se tato společnost stará o jednoho
občana obce Dubenec. Denně dojíždí pečovatelka do obce a pomáhá s domácími pracemi,
hygienou apod. Pan Hojný žádá o příspěvek 2.500 Kč.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje finanční dar Diakonii ČCE, středisko Dvůr Králové nad Labem ve výši 2.500
Kč.
4–1–1
7. Žádost včelařského kroužku při ZŠ Dubenec o příspěvek na činnost
Obec Dubenec obdržela žádost Ing. Provazníka o příspěvek na činnost včelařského kroužku
při ZŠ Dubenec pro rok 2014. Je navrženo jako vždy poskytnout dar ve výši 5.000 Kč.
Host pan Ing. Provazník upřesnil činnost kroužku, jeho náklady na provoz a účasti na
soutěžích.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje finanční dar včelařskému kroužku při ZŠ Dubenec ve výši 5.000 Kč.
6–0–0
8. Pověření starosty obce
Po konzultaci s finančním ředitelstvím a daňovým poradcem již obec vyčerpala všechny
možnosti pro zvrácení rozhodnutí o udělení sankce 550 tis. Kč za nedodání závěrečné
zprávy o výstavbě vodovodu. Zastupitelé obce obdrželi rozbor JUDr. Františka Divíška,
advokáta společnosti PPS ADVOKÁTI, zda má obec Dubenec možnost dalšího postupu vůči
bývalé starostce obce Dubenec v důsledku nesprávného postupu při čerpání dotace.
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Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
pověřuje starostu obce Dubenec podáním trestního oznámení státnímu zastupitelství
pro vznik pohledávky na náhradu škody v důsledku nesprávného postupu při čerpání dotace
bývalou starostkou obce Dubenec.
6–0–0
9. Žádost Správy silnic Královehradeckého kraje o darování pozemků pod stavbami
komunikací III. třídy v k.ú. Dubenec
Dne 07.02.2014 jednal starosta obce s p. Strouhalem, pověřenou osobou společnosti Správy
silnic Královéhradeckého kraje, o dokončení akce darování pozemků pod komunikacemi III.
třídy v k.ú. Dubenec. Tento převod byl schválen zastupitelstvem obce již v roce 2007. Další
zastupitelstvo z důvodu výstavby vodovodu od darování upustilo, aby se tak zjednodušilo
povolovací řízení ke stavebnímu povolení. Poté začaly probíhat pozemkové úpravy a
všechny pozemky obce Dubenec byly opatřeny plombou a bez souhlasu Státního
pozemkového úřadu s nimi nešlo manipulovat. Takže nyní již konečně dospěl čas k
dokončení této akce. Pozemky a komunikace, o které se jedná – viz příloha. V první fázi jde
o zveřejnění záměru darovat tyto pozemky, další fází bude jednání Zastupitelstva
Královehradeckého kraje o přijetí tohoto daru a teprve poté bude předložena darovací
smlouva. Nejdříve tedy za 3-4 měsíce.
Mezi hosty i zastupiteli proběhla diskuze o tom, aby byla zakotvena ve smlouvách např. i
věcná břemena týkající se např. propustků a protlaků pod silnicemi v případě napojení
budoucích i stávajících nemovitostí k inženýrským sítím.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje záměr darování pozemků pod stavbami komunikací III. třídy v k.ú.
Dubenec, a to p.p.č. 3511, 2002/2, 3299, 3396, 2229/1, 2332, 2950, 3361, 3706, 3769 a
3695, všechny v k.ú. Dubenec, Královéhradeckému kraji.
6–0–0
10. Zapojení obce Dubenec do činnosti Místní akční skupiny Hradecký venkov, o.p.s.
Obec Dubenec je na základě rozhodnutí zastupitelstva z minulých let v územní působnosti
činnosti Místní akční skupiny Hradecký venkov (MAS Hradecký venkov). Na základě tohoto
rozhodnutí se podnikatelé, neziskové organizace, zemědělci a další subjekty působící na
území obce Dubenec zapojili do činnosti MAS Hradecký venkov.
V současné době se připravují programové dokumenty pro možnost čerpání evropských
dotací v příštím programovém období 2014-2020 a současně i podmínky čerpání pro
jednotlivé subjekty v České republice. Místní akční skupiny v celé ČR musí projít tzv.
standardizací, budou muset splnit podmínky, které jim budou stanoveny a poté budou
předkládat Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
MAS Hradecký venkov tyto podmínky plní již nyní, pro zdárný průběh standardizace však je
třeba souhlas všech obcí MAS se zařazením svého správního území do území působnosti
MAS na období 2014-2020. Tento souhlas se dokládá formou listiny, na níž starostové
jednotlivých obcí stvrdí svým podpisem, že daná obec souhlasí se zařazením do územní
působnosti příslušné MAS pro období 2014-2020.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
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Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje, že správní území obce je součástí regionu Hradecký venkov, o.p.s. a
územím působnosti Místní akční skupiny Hradecký venkov na období 2014-2020.
6–0–0
11. Volba předsedy kulturně-sportovního výboru
Paní Lucie Černá rezignovala ke dni 19.02.2014 na post Zastupitele obce Dubenec a na post
předsedy kulturně-sportovního výboru zastupitelstva obce. Jako nový předseda kulturněsportovního výboru je navržen pan Petr Krejčí.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
jmenuje předsedou kulturně-sportovního výboru pana Petra Krejčího.
6–0–0

12. Diskuse











Pan Karel Volšička st. se dotázal, proč se dělá dětský karneval na obecním úřadě, proč
ne třeba ve škole v tělocvičně, proč ne třeba na faře u Paclíka? Starosta odpověděl, že
ve škole je to z důvodu údržby, bezpečnosti i zajištění občerstvení nevhodné. Letos je již
o místě konání karnevalu rozhodnuto, jsou již zveřejněny plakáty, koná se příští sobotu.
V příštím roce se možnost konání karnevalu např. na faře zváží.
Ing. Provazník podal návrh na předělání školních šaten. Bylo by vhodnější, např. i
z důvodu zabezpečení movitějších věcí žáků, jako jsou např. helmy na kola, sportovní
vybavení, ale i dražší značkové oblečení, předělat školní šatny na uzamykatelné skříňky.
Tato investice by obnášela cca 120 tis. Kč. Unie rodičů je ochotna přispět polovinou
částky, druhou by mohla zainvestovat obec. Starosta obce řekl, že škola ušetřila na
provozu nějaké finance, proto by obec mohla tyto finance na akci použít. Vyzval tedy
školu, aby připravila návrh na tuto akci včetně rozpočtu.
Ing. Provazník se dále připomněl se žádostí o příspěvek na činnost kroužku Papírové
modely. Starosta řekl, že žádost projedná zastupitelstvo příště.
Dále proběhla diskuse k autobusovému spojení mezi obcemi zajištěného společností
Osnado.
Pan Karel Volšička st. se zeptal, kdy bude fungovat obecní rozhlas? Starosta odpověděl,
že se musí seřídit.
Starosta obce informoval o novince na webu obce, a to sekce „Připravujeme“, kde se
budou zveřejňovat připravované kulturní a sportovní akce v Dubenci a okolí. Je možné
zde zveřejňovat i soukromé akce, nejenom akce obce.
Ing. Provazník se dotázal k bodu jednání – převodu pozemků na Správu a údržbu silnic,
zda se bude SÚS starat i o mosty na těchto komunikacích. Starosta odpověděl, že
pokud se mosty nachází na komunikacích ve vlastnictví SÚS, ano.
Pan Pavel Novotný se zeptal, zda se bude letos konat obecní ples. Starosta obce mu
odpověděl, že ne.

13. Závěr
Jednání ZO bylo ukončeno v 19:25 hod.
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Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 20.02.2014 – viz příloha 38. USNESENÍ ZO Dubenec
konaného dne 20.02.2014.
Datum vyhotovení zápisu: 24.02.2014

Starosta obce:

Ověřovatelé zápisu:

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

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

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

