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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

4.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 22.12.2014
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 22.12.2014:
1.
2.
3.
4.
5.

Schválení programu
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení
Schválení rozpočtu obce pro rok 2015
Diskuse
Závěr

Vzhledem k tarifovým změnám v měsíčních odměnách je nutné revokovat bod usnesení č.2
ze dne 19.11.2014 č.15/2014-2.ZO bod a) „Neuvolněný člen zastupitelstva obce ve výši Kč
650,- hrubého měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 19.11.2014. Proto bude
zařazen jako bod č.4 Revokace usnesení 15/2014-2.ZO bod a). Další body se posunou.
NÁVRH USNESENÍ:
1. Zastupitelstvo obce Dubenec
2. schvaluje následující program zasedání:
3. Schválení programu
4. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení
5. Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci a ZO Dubenec
6. Revokace usnesení 15/2014-2.ZO bod a)
7. Schválení rozpočtu obce pro rok 2015
8. Diskuse
9. Závěr
11-0-0
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2.

Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení

Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 22.12.2014 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

c)

schvaluje přípravou návrhu usnesení

11-0-0
Petra Čtvrtečku
11-0-0
3.

Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci a ZO Dubenec

Práce úřadu
Pan starosta pouze v rychlosti prošel záležitosti posledních dvou týdnů a to:
Byla podána žádost o platbu dotace na SZIF dětské hřiště u Obecního úřadu. Byly
podepsány smlouvy s dodavateli na kompostéry a na revitalizaci zahrad. Připravujeme
registraci nového hasičského vozu do IZS(Integrovaného zásahového systému). Bylo
doručeno rozhodnutí o stavebním povolení na I. etapu chodníků, čekáme na nabytí právní
moci a poté odesíláme žádost o dotaci na SFDI.
4.

Revokace usnesení 15/2014-2.ZO bod a)

Pan starost oznámil, že pochybil jsem při stanovování odměn neuvolněných zastupitelů, dle
tarifových tabulek smí neuvolněný zastupitel za svou práci dostávat 460,- Kč hrubého
měsíčně. Společně s paní účetní Janou Řehákovou bylo připraveno usnesení o revokací a
schválení nového usnesení. Zastupitelé neměli žádné další dotazy a tak pan starosta nechal
hlasovat o usnesení.
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) Revokuje usnesení č.15/2014-2.ZO bod a) ze dne 19.11.2014
b) Stanovuje odměnu neuvolněného člena zastupitelstva ve výši Kč 460,- hrubého
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 19.11.2014.
11-0-0
5.

Schválení rozpočtu obce pro rok 2015

Pan starosta připomenul rozpravu o rozpočtu obce, která proběhla při minulém jednání
zastupitelstva obce. Dále upozornil, že od doby vystavení rozpočtu na úřední desku byl obci
datovou schránkou doručen dopis s potvrzením příjmů z činnosti státní správy, která činí
356.200,- Kč. O tuto částku se tedy rozpočet změnil, dále je rozpočet shodný s návrhem.
Dále si vzal slovo ing. Čížek a znovu prošel kapitolu příjmů, kde zejména zmínil daňové
příjmy z daní z příjmů právnických a fyzických osob. Další dotazy nebyly a tak dal pan
starosta hlasovat o usnesení.
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje v souladu s § 84 odst. (2) písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet obce
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Dubenec na rok 2015, závazný ukazatel paragraf. Navržený v následujícím sestavení:
Celkové příjmy ve výši 14.761,5 tis. Kč, výdaje ve výši 14.201,1 tis. Kč, financování - 697,0
tis. Kč. Rozpočet je navržen jako schodkový se schodkem ve výši 136,6 tis. Kč. Schodek je
kryt přebytkem roku 2014.
11-0-0
6. Diskuse
- Host pan Karel Volšička vznesl dotaz ohledně položky financování v rozpočtu obce. Pan
starosta a ing. Čížek odpověděli, že se jedná o položku vztahující se k úvěrům. Dále se pan
Volšička dotázal na schodek rozpočtu. Pan starosta odpověděl, že schodek rozpočtu je kryt
přebytkem hospodaření obce v roce 2014.
- Zastupitel pan Petr Čtvrtečka se dotázal na další kroky obcí v boji s kamionovou dopravou.
Dále dodal, že občanské sdružení Dubeňák je ochotno spolupracovat s obcemi na řešení
zákazu těžké kamionové dopravy. Pan starosta odpověděl, že o tomto problému již jednal
s paní starostkou obce Lanžov Alenou Skořepovou. V minulosti již byly podniknuty kroky
k omezení dopravy, ale dopravní inspektorát Policie ČR odpověděl, že tento problém se
musí řešit komplexně, omezení dopravy v obci Dubenec odkloní dopravu do jiných obcí a tím
se průjezdná trasa prodlouží a bude znamenat omezení většího zastavěného území. Dále
dodal, že obec Dubenec je součástí projektu Dopravní federace, která usiluje o zavedení
mýta právě na silnice III. třídy, tak aby pro dopravce bylo výhodnější používat dálnice a
silnice I. třídy.
- Host Karel Volšička se dotázal, zda bude jako každý rok bruslení na Nový rok. Pan Joneš
odpověděl, že vše zařídí a informaci o bruslení předá panu Starostovi ke zveřejnění.
- Pan starosta všechny pozval na vánoční turnaj ve stolních hrách který se koná dne
27.12.2014 v Penzionu na Faře.
- Pan starosta popřál všem zastupitelům a hostům příjemné prožití Vánočních svátků a
úspěšné vykročení do roku 2015.
7. Závěr
Jednání ZO bylo ukončeno v 19:20 hod.
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 22.12.2014 – viz příloha 04. USNESENÍ ZO Dubenec
konaného dne 22.12.2014.
Datum vyhotovení zápisu: 03.01.2015

Starosta obce:

Ověřovatelé zápisu:

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

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

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

