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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

2.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 19.11.2014
Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 18:00 hodin. Přítomni byli členové ZO: Jaroslav
Huňat, Petr Krejčí, ing. Jaroslav Čížek, Renata Derdová, Bohumil Tomášek, Petr Čtvrtečka,
Luboš Lesák, Ondřej Janeček, Irena Hlavová, Radomír Joneš a Jan Jarolímek. Přítomni byli 3
hosté.
Pan starosta uvítal zastupitele a hosty, poté přečetl návrh programu jednání zastupitelstva
obce dne 19.11.2014:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Schválení programu
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení
Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci a ZO Dubenec
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů
Návrh a volba předsedů výborů
Návrh a volba členů zřízených výborů
Rozhodnutí o odměnách za funkci neuvolněných členů ZO
Dotace Královéhradeckého kraje na Zásahovou jednotku za rok 2014
Smlouva č.14168243 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
Vyhodnocení pachtu zemědělských pozemků obce Dubenec
Žádost o proplacení odměn členkám SPOZ
Diskuse
Závěr

Pan starosta poté oznámil zařazení nového bodu v jednání ZO. Je nutné schválit výsledek
výběrového řízení na dopravní požární automobil, který je spolufinancován
Královehradeckým krajem a pověřit starostu podpisem dodavatelské smlouvy. Protokoly o
výběru dodavatele byly rozeslány e-mailem všem zastupitelům v dostatečném předstihu tak,
aby se s nimi mohli seznámit. Změna původního programu proběhne následovně, namísto
bodu 12 bude zařazeno projednání výběrového řízení na pořízení hasičského dopravního
vozidla. Další body se posunou.
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Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje následující program zasedání:
1.
Schválení programu
2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení
3.
Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci a ZO Dubenec
4.
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů
5.
Návrh a volba předsedů výborů
6.
Návrh a volba členů zřízených výborů
7.
Rozhodnutí o odměnách za funkci neuvolněných členů ZO
8.
Dotace Královéhradeckého kraje na Zásahovou jednotku za rok 2014
9.
Smlouva č.14168243 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
10.
Vyhodnocení pachtu zemědělských pozemků obce Dubenec
11.
Žádost o proplacení odměn členkám SPOZ
12.
Projednání výběrového řízení na pořízení hasičského dopravního vozidla.
13.
Diskuse
14.
Závěr
10-0-0

2.

Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení

Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 19.11.2014 byl navržen Petr Krejčí,
ověřovateli zápisu ing. Jaroslav Čížek a Bohumil Tomášek, zpracovatelem usnesení Petr
Čtvrtečka. Nikdo ze zastupitelů neměl námitek proti této nominaci a tak bylo přistoupeno
k hlasování
Zastupitelstvo obce Dubenec
a)
schvaluje zapisovatelem zápisu

Petra Krejčího
11-0-0

b)

schvaluje ověřovateli zápisu

ing. Jaroslav Čížka a Bohumila Tomáška
11-0-0

c)

schvaluje přípravou návrhu usnesení

Petra Čtvrtečku
11-0-0

3.

Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci a ZO Dubenec

Práce úřadu
Investiční projekty:
 Multigenerační zóna – dokončujeme oplocení, budeme podávat žádost o platbu na
Státní intervenční zemědělský fond.
 Doprovodná zeleň Hustířanka – proběhl kontrolní den, byly vyreklamovány výsadby a
údržbové práce. V rámci následné péče zahradnická firma vše opraví dle zápisu z
kontrolního dne.
 Pěstitelské centrum Dubenec – byl zahájen zkušební provoz. O službu je velký
zájem. 11.11.2014 proběhla kontrola ze strany MAS Hradecký venkov.
 Změna zdroje vytápění OÚ, byla nám doručena smlouva, budeme dál projednávat
jako bod jednání ZO.
 Kompostéry – probíhá výběrového řízení.
 Zahrada ZŠ a MŠ – probíhá příprava výběrového řízení.
Zeleň
 Proběhly poslední práce s mulčovačem, jak ramenním, tak čelním v obci Dubenec,
ale i v obcích Litič a Lanžov. Technika je nyní zakonzervovaná a připravená na jarní
použití. Naopak jsme se dali do příprav na zimní sezonu, připravili jsme sněhovou
radlici a zkontrolovali sněžnou frézu. Z loňska máme dostatek posypové soli, takže
letos nákup další soli neplánujeme
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Provádíme natěračské a úklidové práce, budujeme oplocení kolem hřiště OÚ.

Kultura a sport
Pořádali jsme turnaj ve stolním tenise, zvítězil pan Joneš Milan, druhý byl pan Spatzier
František, třetí místo obsadil Kita Petr z Dubence a na čtvrtém místě se umístil Jirásek Petr,
starosta Litiče.
Připravujeme:
29.11.2014 Mikulášskou besídku v penzionu na Faře.
30.11.2014 1.Adventní koncert v kostele Sv.Josefa v Dubenci, dále každou další neděli
proběhnou koncerty v obcích Lanžov a Vilantice-Chotěborky
4.

Zřízení výboru a určení počtu jeho členů

Starosta navrhl zastupitelstvu obce zřízení kulturně-sportovního výboru s počtem 3 členů v
souladu s § 84 odst. 2 písm. l) ve spojení s § 117 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dal hlasovat o usnesení.
Zastupitelstvo obce Dubenec zřizuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) ve spojení s § 117
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
kulturně-sportovní výbor s počtem 5 členů
11-0-0
5.

Návrh a volba předsedů výborů

Starosta obce navrhnul jako předsedkyni kulturně-sportovního výboru paní Renátu Derdovou
a dal hlasovat o usnesení.
Zastupitelstvo obce volí předsedu kulturně-sportovního výboru paní Renátu Derdovou
11-0-0
6.

Návrh a volba členů zřízených výborů

Starosta obce navrhnul členy jednotlivých výborů dle doporučení předsedů jednotlivých
výborů následovně:
Kulturně-sportovní výbor, členové Radomír Joneš a Irena Hlavová
Kontrolní výbor, členové Petr Čtvrtečka a ing. Pavel Franěk
Finanční výbor, členové Pavel Novotný a Jana Baxová
Poté vyzval zastupitele k hlasování o návrhu, bylo přijato usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
a)
volí členy kulturně-sportovního výboru Radomíra Joneše a Irenu Hlavovou
11-0-0
b)

volí členy kontrolního výboru Petra Čtvrtečku a ing. Pavla Fraňka

c)

volí členy finančního výboru Pavla Novotného a Janu Baxovou

11-0-0
11-0-0
7.

Rozhodnutí o odměnách za funkci neuvolněných členů ZO

Starosta obce seznámil zastupitele s možnostmi oceňování jejich práce dle tabulkových
tarifů, rovněž ale připomenul návaznost na rozpočet obce, který je před dokončením. Poté
předložil návrh, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o
obcích a nařízení vlády č 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v
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platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši 650,- Kč, předsedům výborů ve výši
1.250,- Kč, členům výborů ve výši 850,- Kč a za výkon funkce místostarosty (§ 77 odst. 2
zákona o obcích) ve výši 5800,- Kč, a to ode dne 19.11.2014. Ze strany zastupitelů nebyl
k tomuto návrhu vznesen žádný dotaz, ani pozměňující návrh. Pan starosta nechal o tomto
návrhu hlasovat.
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) stanovuje v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon
funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 650,- Kč hrubého měsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne 19.11.2014.
11-0-0
b) stanovuje v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon
funkce předsedy výboru zastupitelstva obce ve výši 1.250,- Kč hrubého měsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne 19.11.2014.
11-0-0
c) stanovuje v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon
funkce člena výboru zastupitelstva obce ve výši 850,- Kč měsíčně. Odměna bude
poskytována ode dne 19.11.2014.
11-0-0
d) stanovuje v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon
funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 5.800,- Kč
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 19.11.2014.
11-0-0
e) Stanovuje v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích, že při souběhu výkonu
několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne
pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší
odměna.
11-0-0
8.

Dotace Královéhradeckého kraje na Zásahovou jednotku za rok 2014

Jako každý rok poskytuje Královehradecký kraj dotaci na provoz zásahové jednotky JPO III.
V příloze Vám zasílám smlouvu o poskytnutí dotace. Letošní rok byl na výjezdy hubený a tak
i dotace z KHK není taková jako v minulých letech. Pro poskytování dotací má KHK
vypracována pravidla, které jsou na portále www.kr-kralovehradecky.cz
V souladu s výše uvedenými Pravidly obdržela obec Smlouvu o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
pro rok 2014 č. Smlouva č.: 14JPO03-0074 (dále jen „Smlouva“) v celkové výši 17.400,- Kč.
Dle Smlouvy je dotace určena na:
1) věcné vybavení neinvestiční povahy, které zůstává majetkem obce, a neinvestiční
opravy, revize, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků požární
ochrany jednotky SDH (např. spojové prostředky, ochranné oděvy pro hasiče apod.)
ve výši 15.000,- Kč
2) výdaje na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek SDH obcí k získání odborné
způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti,
specializační kurzy a zaměstnání pořádané HZS krajů ve výši 2.400,- Kč
3) výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce na výzvu územně příslušného
operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod ve výši 0,Kč.
Dále pan starosta informoval zastupitele o tom, že zásahy v jiných katastrech v období
listopad-prosinec příslušného roku se proplácí další smlouvou, která se sepisuje v lednu.
Poté dal hlasovat o usnesení.
Zastupitelstvo obce Dubenec
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a) schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí Královéhradeckého kraje na rok 2014
11-0-0
b) schvaluje smlouvu č. 14JPO03-0074 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v
požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2014 s
Královehradeckým krajem, sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
IČ: 70889546, zastoupenou RSDr. Ing. Otakarem Rumlem, 1. náměstkem hejtmana
Královéhradeckého kraje
11-0-0
c) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy č. 14JPO03-0074 s Královehradeckým
krajem, sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546,
zastoupenou RSDr. Ing. Otakarem Rumlem, 1. náměstkem hejtmana
Královéhradeckého kraje
11-0-0
9.
Smlouva č.14168243 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR
Pan starosta seznámil zastupitele s tím, že dne 12.11.2014 obec Dubenec poštou obdržela
smlouvu o poskytnutí dotace ze SFŽP na akci změna zdroje vytápění budovy OÚ a instalace
tepelného čerpadla. Celkové výdaje na tuto akci jsou 1.704.152,- Kč, nezpůsobilé výdaje činí
381.032,- Kč, Způsobilé výdaje činí 1.323.120,- Kč. Státní fond se tak zavazuje poskytnout
na tuto akci dotaci ve výši 1.190.808,- Kč. Náklady obce na tuto akci činí 513.344,- Kč.
Dále uvedl, že se jedná o jeden z posledních projektů u kterých lze žádat o dotaci ze
Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Na poslední dva objekty a to budovu zdravotního
střediska a budovu pošty nelze z programů SFŽP žádat o podporu. U budovy zdravotního
střediska čp.208 nesplňujeme požadavky, proto že je více než 50% prostor budovy určeno
k bydlení. U budovy pošty čp.2 není využití budovy takové, aby přineslo požadované bodové
ohodnocení žádosti. Ze strany zastupitelů nebyl vznešen žádný dotaz a tak bylo přistoupeno
k hlasování.
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) Schvaluje přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí na akci „Instalace TČ
do objektu OU Dubenec“ ve výši maximálně 1.190.808,- Kč.
11-0-0
b) Schvaluje smlouvu č.14168243 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, 14800 Praha 11, IČ:00020729
zastoupeným ředitelem ing. Petrem Valdmanem.
11-0-0
c) Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy č.14168243 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, 14800 Praha 11,
IČ:00020729 zastoupeným ředitelem ing. Petrem Valdmanem.
11-0-0
10. Vyhodnocení pachtu zemědělských pozemků obce Dubenec
Dne 10.11.2014 bylo ukončeno podání nabídek na pacht zemědělských pozemků obce
Dubenec. V uzavřených obálkách byly doručeny celkem 4 nabídky a to nabídky Zdeňka
Rouse, Tomáše Boučka, Romana Balcar a firmy Karsit Agro. Obálky byly označeny podle
času doručení následovně
1)
2)
3)
4)

Bouček Tomáš, IČ: 45982872, Benátky 6, 50303 Smiřice
Karsit Agro a.s., IČ:64829642, Dubenec 34, 54455 Dubenec
Balcar Roman, IČ: 88167160, Dubenec 102, 54455 Dubenec
Rous Zdeněk, IČ: 72832134, Nová Sídla 55, 57001 Litomyšl
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Místostarosta pan Petr Krejčí poté nabídky otevřel. Všechny nabídky byly zkontrolovány
z hlediska požadovaných údajů a postoupily do hodnocení nabídek.
Ceny za pronájem zemědělské půdy byly nabídnuty následovně:

1)
2)
3)
4)

Zájemce

Orná půda

Bouček Tomáš
Karsit Agro a.s.
Balcar Roman
Rous Zdeněk

0,8 Kč/m2
0,65 Kč/m2
0,64 Kč/m2
Zájem pouze o
parcelu
ppč.
3240, cena 0,62
Kč/m2

Trvalý
travní
porost
0,45 Kč/m2
0,45 Kč/m2
0,40 Kč/m2

Vodní plocha
0,45 Kč/m2
0,45 Kč/m2
0,38 Kč/m2

Jako nejlepší byla vyhodnocena nabídka č.1 pana Tomáše Boučka IČ: 45982872, Benátky 6,
50303 Smiřice.
Nikdo ze zastupitelů ani hostů neměl k proběhlému výběru výhrady a tak bylo přistoupeno
k hlasování.
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje uzavření smlouvy o zemědělském pachtu s panem
Tomášem Boučkem, IČ:45982872, se sídlem Benátky 6, 50303 Smiřice, v ceně 0,8 Kč/m2
za ornou půdu, v ceně 0,45 Kč/m2 za trvalý travní porost a v ceně 0,45 Kč/m2 za vodní
plochu.
11-0-0
11. Žádost o proplacení odměn členkám SPOZ
Dne 10.11.2014 doručila předsedkyně SPOZ paní Ludmila Vobicková žádost o proplacení
pololetních odměn členkám v celkové výši 10.000,- Kč. Navrhla odměny rozdělit takto: Jana
Matějčková 2000,- Kč, Kateřina Dohnalová 2000,- Kč, Lenka Šimková 2000,- Kč, Marie
Burešová 2000,- Kč a Ludmila Vobicková 2000,- Kč.
Pan starosta připomenul práci SPOZ, především při práci se seniory, a doporučil odměny
schválit. Poté si vzal slovo ing. Čížek a zeptal se, zda opravdu všechny člonky pracovaly
stejně, když mají stejnou odměnu. Pan starosta ing.Čížkovi odpověděl, že rozdělování
odměn je v pravomoci předsedkyně SPOZ a ta tak rozhodla. Další dotazy nebyly učiněny a
tak bylo přistoupeno k hlasování.
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje proplacení pololetních odměn členkám Sboru pro
občanské záležitosti a to následovně: Janě Matějčkové 2000,- Kč, Kateřině Dohnalové
2000,- Kč, Lence Šimkové 2000,- Kč, Marii Burešové 2000,- Kč a Ludmile Vobickové 2000,Kč.
10-1-0
12. Projednání výběrového řízení na pořízení hasičského dopravního vozidla
Výběrové řízení realizované postupem dle Směrnice č. 1/2014 pro zadávání veřejných
zakázek proběhlo dne 15. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu ke
svému prvnímu jednání v následujícím složení: Jan Jarolímek, Ondřej Tomášek, Luboš
Lesák, Martin Všetečka a Jaroslav Huňat.
Zadavateli byla ve lhůtě pro podání nabídek doručena 1 nabídka od společnosti, THT
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Polička, s. r. o., se sídlem Starohradská 316, 572 01 Polička, IČ: 465 08 147 s nabídkovou
cenou v Kč bez DPH: 1 630 000,- Kč. Komise provedla kontrolu nabídky a shledala, že
splnila všechny požadavky na prokázání splnění kvalifikace. Jelikož se jednalo už o druhé
výběrové řízení, stačila pro hodnocení pouze 1 nabídka,
Hodnotící komise poté zkontrolovala nabídku se zadáním výběrového řízení se závěrem:
Hodnotící komise konstatuje, že nabídka uchazeče THT Polička, s. r. o. požadavky
zadavatele na obsah a zpracování nabídky v rozsahu dle výzvy k podání nabídky SPLŇUJE.
Zastupitelé vznesli několik dotazů k tomuto vozidlu, byla jim předložena technická
specifikace a fotografie. Poté bylo přistoupeno k hlasování
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) Schvaluje výsledek výběrového řízení na pořízení dopravního hasičského vozidla a
souhlasí s výběrem dodavatele společností THT Polička, s. r. o., se sídlem
Starohradská 316, 572 01 Polička, IČ: 465 08 147, s nabídkovou cenou ve výši
1.630.000,- Kč bez DPH.
b) Pověřuje starostu obce podpisem dodavatelské smlouvy se společností THT Polička,
s. r. o., se sídlem Starohradská 316, 572 01 Polička, IČ: 465 08 147 na částku
1.630.000,- Kč bez DPH
11-0-0
13. Diskuse












Pan Karel Volšička (host) upozornil na překlep v minulém zápisu, kdy byl určen datum
Mikulášské besídky na 30.12.2014. Pan starosta sdělil, že šlo o písařskou chybu,
která bude v zápisu opravena.
Pan Bohumil Tomášek připomenul nutnost schválení organizační struktury obecního
úřadu a aktualizování jednacího řádu zastupitelstva obce. Pan starosta přislíbil, že se
pokusí do příštího zastupitelstva materiál připravit.
Starosta obce oznámil, že již došlo k doplnění e-mailových adres členů zastupitelstva
obce jak do spisové služby, tak do seznamu e-mailových kontaktů týmu zastupitelů
obce Dubenec.
Starosta obce oznámil, že proběhla první schůzka s firmou Regio, ohledně tvorby
nového územního plánu. Bylo mu předáno „Vyjádření archeologického oddělení MVČ
Hradec Králové“ ve kterém je pro budoucí stavebníky nemilá zpráva. Katastr obce
Dubenec je tzv. „území s archeologickými nálezy I. kategorie“ tedy „území
s prokazatelným výskytem movitých a nemovitých prvků archeologického dědictví“.
Z čehož vyplývá nutnost oznámení všech výkopových prací Akademii věd České
Republiky. Dále proběhlo zakreslování důležitých objektů do mapy dle územně
analytických podkladů a pochůzka po území obce, které se mohl z časových důvodů
starosta zúčastnit jen krátce.
Renáta Derdová oznámila termín obecního plesu na 21.2.2015 v Penzionu na Faře.
Je zařízena Hudba – Arnika a vstupné 100,- Kč/osoba. Dále zařídila na Mikulášskou
besídku sponzorský dar z firmy Dubea.
Radomír Joneš oznámil, že na sportovišti již vypustili vodu a připravují se na zimní
sezonu. Tak jako v minulých letech bude připraveno kluziště. Kvůli vandalizmu
nechávají stavbu mantinelů na nejzazší chvíli, vždy když bylo připraveno
s předstihem bylo poničeno.
Petr Čtvrtečka se dotázal na omezení rychlosti v některých úsecích obce Dubenec.
Pan starosta mu sdělil, že o toto již bylo žádáno, ale Policie ČR se k tomuto opatření
vyjádřila negativně. Dále informoval zastupitele o tom, že aktivně spolupracujeme
s Policií ČR a v blízké budoucnosti zde proběhne akce zaměřená na kamiony, včetně
jejich vážení.
Roman Balcar (host) se dotázal na stav provedené komplexní pozemkové úpravy.
Pan starosta odpověděl, že jednal již s pozemkovým úřadem v Trutnově. Nyní se
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čeká na schválení programu rozvoje venkova, ze kterých mají být pozemkové úpravy
financovány. Realizace prvních opatření Suchý poldr Jedlina a Spojovací cesta
Končiny-Velké Hřibojedy je prozatím o rok odložena. V roce 2015 proběhnou územní
řízení a stavební povolení. Samotná realizace by měla být, dle informací Státního
pozemkového úřadu, až v roce 2016.
Host pan Deger vznesl dotaz na nájemce pole v horním Dubenci, který je jeho
sousedem. Oznámil, že tento nájemce přeoral travnatou mez „U boroviček“. Je
možné že tím způsobí změny v odtokových poměrech. Dále si stěžoval na komplexní
pozemkovou úpravu, která řešila odtok roklí nad jeho a sousedním domem, kde jsou
dle jeho názoru zcela špatně určeny druhy pozemků. Pan starosta mu odpověděl, že
k pozemkové úpravě se mohl vyjádřit v době, kdy probíhalo řízení, na to mu pan
Deger odpověděl, že se vyjadřoval, ale že projektant KoPÚ na jeho požadavky
nepřistoupil. Dále připomenul opravu mostu v jeho rokli.
Pan starosta připomenul platnost nové pozemkové úpravy. Bohužel došlo k osetí
ploch s určením trvalý travní porost v lokalitě na bytovými domy v Dubenci. Pan
starosta upozornil dopisem oba nájemce na nutnost zachování travnatých ploch a
nebo alespoň na pěstování dle podmínek vyhlášky tedy s podsevem jetelotravní
směsi. Oznámil podání podnětu na vodoprávní řízení, tak aby byla situace nad
bytovými domy co nejdříve vyřešena.
Pan Deger se dotázal na stav slíbené opravy děr před mostem u koloniálu Novotný.
Pan starosta mu odpověděl, že práce je objednaná již několikrát firmu urgoval.
Jednatel firmy Borta mu slíbil, že opravy budou provedeny koncem listopadu 2014
společně se sjezdem u stavebnin k nemovitostem manželů Gáborových a Šolcových.

14. Závěr
Jednání ZO bylo ukončeno v 19:20 hod.
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 19.11.2014 – viz příloha 02. USNESENÍ ZO Dubenec
konaného dne 19.11.2014.
Datum vyhotovení zápisu: 26.11.2014

Starosta obce:

Ověřovatelé zápisu:

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

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

Bohumil Tomášek, v.r.
.......................................
Bohumil Tomášek

