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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

5.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 11.02.2015
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, Irena Hlavová, Radomír Joneš a Jan Jarolímek, omluven byl Ondřej Janeček
z pracovních důvodů. Přítomni byli 3 hosté.
Pan starosta uvítal zastupitele a hosty, dále všem přítomným vysvětlil, že z důvodů
projednávání bodu o pozemkových úpravách připravil PC prezentaci, na které jsou mapové
podklady pro jednotlivé projekty. Poté přečetl návrh programu jednání zastupitelstva obce
dne 11.02.2015:
1. Schválení programu
2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení
3. Projednání harmonogramu akcí KoPÚ Dubenec
4. Projednání rámcové smlouvy s MAS Hradecký venkov o.p.s.
5. Projednání smlouvy o věcném břemeni s ČEZ a.s.
6. Projednání smlouvy směnné p. Lesák
7. Žádost o příspěvek na činnost Šachový oddíl Dubenec
8. Žádost o příspěvek na činnost SDH Dubenec
9. Závěr
10. Žádost o příspěvek na činnost Sokol Dubenec
11. Diskuse
Jelikož ze strany zastupitelů a hostů nebylo námitek, nechal o navrženém programu
hlasovat.
1.
2.
3.
4.
5.

Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje následující program zasedání:
Schválení programu
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení
Projednání harmonogramu akcí KoPÚ Dubenec
Projednání rámcové smlouvy s MAS Hradecký venkov o.p.s.
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6. Projednání smlouvy o věcném břemeni s ČEZ a.s.
7. Projednání smlouvy směnné p. Lesák
8. Žádost o příspěvek na činnost Šachový oddíl Dubenec
9. Žádost o příspěvek na činnost SDH Dubenec
10. Žádost o příspěvek na činnost Sokol Dubenec
11. Diskuse
12. Závěr
10-0-0

2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele
usnesení
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 11.02.2015 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
10-0-0

b) schvaluje ověřovateli zápisu

ing. Jaroslav Čížka a Bohumila Tomáška
10-0-0

c) schvaluje přípravou návrhu usnesení

Petra Čtvrtečku
10-0-0

3.

Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci a ZO Dubenec

Pan starosta krátce seznámil zastupitele a hosty s prací obecního úřadu a obce Dubenec
v uplynulém období.
Práce úřadu
• Byly dokončeny práce na bytovém řádu a požárních směrnicích pro jednotlivé objekty
nájemního bydlení v majetku obce Dubenec, včetně instalace informačních desek.
• V rámci vodoprávního dozoru v lokalitě nad bytovkami se obec snaží ve spolupráci s
vodoprávním úřadem ve Dvoře Králové nad Labem dohledat původního vlastníka
vodního díla a donutit ho k jeho převzetí
• Proběhla kontrola na činnost matriky – výkon přenesené působnosti. Tato kontrola se
konala 13.1.2015, byly zjištěny pouze drobné chyby, které Krajský úřad vyřešil
poskytnutím metodické pomoci.
• Proběhlo jednání s Pozemkovým úřadem v rámci JPÚ „U Lomu“, na kterém bylo
dokončena směna pozemku z majetku obce s ing. Stormem, tak aby vznikl pás pro
komunikaci k pozemku manželů Schondorfových.
• Probíhá inventarizace. V současnosti dokončujeme dokladovou inventura a
připravujeme inventuru fyzickou.
Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola Dubenec, okr.Trutnov
• Byl vyhlášen konkurs na nového ředitele Základní školy Dukelských bojovníků a
mateřské školy Dubenec, okr. Trutnov. Do 27.2.2015 mohou uchazeči podávat
přihlášky.
– Nyní byly vyzvány instituce jako Krajský úřad a Školní inspekce k nominaci
svých zástupců do výběrové komise.
– Dalším krokem bude první schůzka výběrové komise, kontrola správnosti
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–

přihlášek a pohovor se zájemci. Tato schůzka proběhne do poloviny března
2015.
Konkursní komise se skládá: 2 členové zastupitelstva obce, 1 člen odboru
školství Královehradeckého kraje, 1 člen z odboru školství při Mě.Ú Dvůr
Králové n/L., 1 člen z učitelského sboru ZŠ a MŠ Dubenec, 1 člen ze školní
inspekce a 1 člen ze školní rady.

Investiční akce, projekty
• Multigenerační zóna – dne 4.2.2015 byla projednána žádost o proplacení dotace s
SZIF v Hradci Králové a provedena formální kontrola písemností. Dne 20.2.2015
proběhne fyzická kontrola na místě.
• Biologický odpad Dubenec, Hřibojedy, Lanžov a Vilantice – byla uzavřena kupní
smlouva, koncem měsíce března 2015 budou naskladněny kompostéry a drtiče a
poté bude zahájena distribuce občanům.
– Občané uzavřou smlouvu o zařazení do systému kompostování a poté obdrží
kompostér. Cena kompostéru bude 250,- Kč. Po 5 letech se kompostér stává
majetkem občana.
• Zahrada ZŠ a MŠ – Byla uzavřena smlouva o dílo, v současnosti probíhají přípravné
práce směřující k předání staveniště, cca 12.2.2015.
• Bylo dovezeno dopravní vozidlo Iveco pro jednotku JPO III, nyní se pracuje na jeho
zařazení do Integrovaného záchranného systému (IZS).
Zeleň
• Probíhají zimní práce, bylo zahájeno kácení a čištění břehu pod bioskami. Na žádost
občanů o odběr dřeva byly vytyčeny jednotlivé úseky a označeny stromy vhodné k
pokácení.
• Moštárna, - i nadále probíhají práce na moštování a sušení. Za měsíc leden bylo
zpracováno 800kg jablek. Největšími odběrateli je Hradecký venkov o.p.s.
• Proběhly garanční údržbové práce na traktoru a Alficaru. V opravě je MTD travní
traktor u kterého je špatný karburátor a oprava bude stát cca 4000,- Kč
• Proběhla garanční oprava křovinořezu STIHL, který byl pořízen z dotace SZIF (Státní
zemědělský intervenční fond)
Kultura a sport
Proběhly akce:
• Půlnoční mše, v kostele Sv.Josefa, kazatelka paní Holínská se skupinou mladých lidí
z Jaroměře připravili pro občany zajímavý program a mše se velmi líbila.
• Vánoční turnaj, v Penzionu na faře, - tentokrát bez stolního tenisu. Proběhly turnaje v
šipkách, kulečníku, stolním fotbale a karetní hře prší.
• Hasičský ples, v Penzionu na faře, - jako tradičně velká účast a díky pořadatelům za
skvělou akci.
• Zvěřinové hody, v Dubenecké kantýně, tentokrát se jednalo o speciality z divočáka,
podle slov pana Muriše byla velmi vysoká účast
Připravujeme:
• Obecní ples, v Penzionu na Faře, dne 21.2.2015 od 20:00 hod. Hudba Duo Arnika.
• Masopust, v Dubenecké kantýně, 28.2.2015 od 11:00 hod. Zabíjačkové speciality.
• Dětský karneval, v Penzionu na Faře, 7.2.2015 od 14:00 hod, i letos ve spolupráci
s obcí Litič.
4.
Projednání harmonogramu akcí KoPÚ Dubenec
Pro letošní rok již byly předjednány akce v rámci Komplexní pozemkové úpravy. Prioritu má
suchý poldr v Jedlině a hlavní cesta spojující Končiny s Hřibojedy.
SO 03.03 PEO 03 suchý poldr v Jedlině. Záchytná kapacita je 8600 m3, šířka koruny hráze
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max.4m, délka cca 80m, max. výška 2,2m. Hráz bude osazena trubní výpustí o prům.300
mm a ukončena do stávající vodoteče. Hráz bude provedena z kamenné rovnaniny, zakrytá
zeminou. Objekt bude mimo kamenné opevnění zatravněn.
Stavební objekt SO 01.02 Spojovací cesta Končiny – Hřibojedy. Stavební objekt je
rozdělen na dva úseky a to HC2A a HC2B. Úsek HC2A se napojuje na komunikaci III/32543
Dubenec – Libotov. Délka tohoto úseku je 900m. Cesta je navržena jako jednopruhová se
šířkou vozovky 3,5m a nezpevněnými krajnicemi šíře 0,50m(zhutněnými, zatravněnými)
Povrchová úprava vozovky bude asfalt dle ČSN EN 13108
Úsek HC2B se napojuje na komunikaci HC2A a dále směřuje do katastru obce Libotov dále
směr Hřibojedy. Délka úseku je 525m. Cesta je navržena jako jednopruhová se šířkou
vozovky 3,5m a nezpevněnými krajnicemi šíře 0,50m(zhutněnými, zatravněnými) Povrchová
úprava vozovky bude asfalt dle ČSN EN 13108.
Další harmonogram akcí v rámci KoPÚ Dubenec je následující (doplňkové komunikace se
budou budovat dle návaznosti na aktuálně budovaná PEO):
Pro rok 2016
1. SO 03.16 – LBK 06 – Část A + část B, biokoridor s protierozní funkcí Délka – cca
1430m, Šířka – min. 15m, Výkop – 2280 m3, násyp 1600 m3. Sklon svahů příkopu –
vnitřní 1:2, vnější max. 1:6. Hloubka příkopu 0,5m. Šířka zasakovacího pasu - min.
5m. Šířka koruny meze – min. 1m.
Provedení
Objekt bude po celé ploše zatravněn. Z obou stran bude vymezen přerušovaným
keřovým pásem. Na mezi bude provedena výsadba místně vhodných dřevin se
zastoupením ovocných druhů, nejlépe starých krajových odrůd, s odstupy 5m.
2. SO 03.17 – PEO 15, Zasakovací pás s mezí a příkopem, Délka – cca 500m, Šířka
– min. 13m, Výkop 1480m3, násyp 1400m3. Sklon svahů, vnitřní 1:2, vnější 1:3.
Hloubka příkopu 0,5m. Šířka zasakovacího pasu – min. 5m Šířka koruny meze – min.
1m.
Provedení:
Objekt bude po celé ploše zatravněn. Z obou stran bude vymezen přerušovaným
keřovým pásem. Na mezi bude provedena výsadba místně vhodných dřevin se
zastoupením ovocných druhů, nejlépe starých krajových odrůd, s odstupy 5m.
SO 03.01 – PEO 01, Zasakovací pás s mezí a příkopem Délka – cca 730m, Šířka –
min. 13m. Výkop – 940 m3, násyp 790 m3. Sklon svahů příkopu – vnitřní 1:2, vnější
max. 1:6. Hloubka příkopu 0,5m. Šířka zasakovacího pasu - min. 5m. Šířka koruny
meze – min. 1m.
Provedení
Objekt bude po celé ploše zatravněn. Z obou stran bude vymezen přerušovaným
keřovým pásem. Na mezi bude provedena výsadba místně vhodných dřevin se
zastoupením ovocných druhů, nejlépe starých krajových odrůd, s odstupy 5m
3. SO 03.14 – PEO 14 – Část A + část B, Zasakovací pás s mezí a příkopem. Délka
– cca 560m, Šířka – min. 13m. Výkop – 610 m3, násyp 570 m3. Sklon svahů příkopu
– vnitřní 1:2, vnější max. 1:6. Hloubka příkopu 0,5m. Šířka zasakovacího pasu - min.
5m. Šířka koruny meze – min. 1m. Část A je zaústěna do příkopu u komunikace, část
B volně do krajiny.
Provedení
Objekt bude po celé ploše zatravněn. Z obou stran bude vymezen přerušovaným
keřovým pásem. Na mezi bude provedena výsadba místně vhodných dřevin se
zastoupením ovocných druhů, nejlépe starých krajových odrůd, s odstupy 5m
4. SO 03.04 – PEO 04, Příkop nad zemědělským areálem, Délka – cca 360m, Šířka –
min. 10m. Výkop – 600 m3, násyp 400 m3. Sklon svahů příkopu – vnitřní 1:6, vnější
max. 1:2. Hloubka příkopu 0,5m. Příkop bude z jedné strany zaveden do stávajícího
silničního příkopu a z druhé strany ústí do příkopu u objektu SO 03.01.
Provedení
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Objekt bude v celé ploše zatravněn. Před příkopem bude provedeno zatravnění v
min. šířce 3 metry jako ochrana proti smyvům.
Pro rok 2017
1. SO 03.10 – PEO 10, Poldr Hustířanka, horní tok, Záchytná kapacita je 12500 m3,
Šířka koruny hráze max.4m. Délka cca 207m, Max. výška 1,8m.
Provedení
Hráz bude osazena trubní výpustí o prům.200mm a ukončena do stávající vodoteče.
Hráz bude provedena z kamenné rovnaniny, zakrytá zeminou. Objekt bude mimo
kamenné opevnění zatravněn. Poldr bude proveden jako polosuchý poldr s mokřadní
plochou.
2. SO 03.11 – PEO 11, Zasakovací pás s mezí a příkopem, Délka – cca 630m, Šířka
– min. 12m. Výkop – 1300 m3, násyp 1050 m3. Sklon svahů příkopu – vnitřní 1:2,
vnější max. 1:6. Hloubka příkopu min. 0,5m. Šířka zasakovacího pasu - min. 5m.
Šířka koruny meze – min. 1m. Vyústění příkopu je navrženo jako volný rozliv do
plochy
Provedení
Objekt bude po celé ploše zatravněn. Z obou stran bude vymezen přerušovaným
keřovým pásem. Na mezi bude provedena výsadba místně vhodných dřevin se
zastoupením ovocných druhů, nejlépe starých krajových odrůd, s odstupy 5m.
3. SO 03.05 – PEO 05, Zasakovací pás s mezí a příkopem, Délka – cca 780m, Šířka
– max. 32 m. Výkop – 2500 m3, násyp 2500 m3. Sklon svahů příkopu – vnitřní 1:2,
vnější max. 1:6. Hloubka příkopu min. 0,5m. Šířka zasakovacího pásu - min. 10m.
Šířka ochranného pásu – min. 10m. Šířka koruny meze – min. 2m. Vyústění příkopu
je navrženo jako volný rozliv do plochy zpevněné štěrkovým pohozem.
Provedení
Objekt bude po celé ploše zatravněn. Z obou stran bude vymezen přerušovaným
keřovým pásem. Na mezi bude provedena výsadba místně vhodných dřevin se
zastoupením ovocných druhů, nejlépe starých krajových odrůd, s odstupy 5m
4. SO 03.18 – PEO 16 Zasakovací pás s mezí a příkopem, Délka – cca 130m, Šířka –
max. 10 m. Výkop – 200 m3, násyp 280 m3. Sklon svahů příkopu – vnitřní 1:3, vnější
max. 1:5. Hloubka příkopu min. 0,5m. Šířka koruny meze – min. 1m.Vyústění příkopu
je navrženo jako volný rozliv do plochy zpevněné štěrkovým pohozem.
Provedení
Objekt bude po celé ploše zatravněn. Z obou stran bude vymezen přerušovaným
keřovým pásem. Na mezi bude provedena výsadba místně vhodných dřevin se
zastoupením ovocných druhů, nejlépe starých krajových odrůd, s odstupy 5m.
5. SO 03.15 – LBK 05 Část A + B + C Biokoridor s protierozní funkcí, Délka – cca
300m, Šířka – min. 15 m. Výkop – 1930 m3, násyp 0 m3. Sklon svahů příkopu –
vnitřní 10%, vnější max. 5%. Hloubka průlehu min. 0,6m. Hloubka kynety (vodoteče)
– cca 0,1m. Výkop je nutný z důvodu revitalizace vodoteče.
Provedení
Objekt bude po celé ploše zatravněn. V místě vodoteče bude použit štěrk různých
frakcí. Z obou stran bude vymezen přerušovaným keřovým pásem. Na mezi bude
provedena výsadba místně vhodných dřevin se zastoupením ovocných druhů,
nejlépe starých krajových odrůd, s odstupy 5m.
6. SO 03.02 – PEO 02 Obnova protierozního příkopu, Délka – cca 470m, Šířka –
max. 6,5 m. Výkop – 250 m3, násyp 220 m3. Sklon svahů příkopu – 1:2. Hloubka
příkopu min. 0,5m. Šířka koruny meze – min. 1m. Stávající potrubí odvádějící vodu
bude pročištěno. Vyústění příkopu je navrženo jako volný rozliv do plochy zpevněné
štěrkovým pohozem.
Provedení
Objekt bude po celé ploše zatravněn. Nad příkopem bude provedeno zatravnění v
šířce 4m. Z obou stran bude vymezen přerušovaným keřovým pásem
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7. SO 03.20 PEO 22 – obnova protierozního příkopu, Délka – cca 185m, Šířka – max.
3 m. Sklon svahů příkopu – 1:2. Hloubka příkopu min. 0,5m. Vyústění příkopu je
navrženo jako volný rozliv do plochy zpevněné štěrkovým pohozem
Provedení
Objekt bude po celé ploše zatravněn. Nad příkopem bude provedeno zatravnění v
šířce 4m. Z obou stran bude vymezen přerušovaným keřovým pásem
Pro rok 2018
1. SO 03.12 – PEO 12, Protierozní a svodný průleh, Délka – cca 860m, Šířka – min.
12 m. Výkop – 2000 m3, násyp 0 m3. Sklon svahů příkopu – vnitřní 10%, vnější max.
5%. Hloubka průlehu min. 0,6m. Hloubka kynety (vodoteče) – cca 0,1m. Průleh
bude zaústěn do propustku v cestě VC 23, tento propustek dále ústí do příkopu
PEO21-SO 03.19.
Provedení
Objekt bude po celé ploše zatravněn. V místě vodoteče bude použit štěrk různých
frakcí. Z obou stran bude vymezen přerušovaným keřovým pásem. Průleh bude i ve
vnitřním prostoru doplněn keřovou výsadbou.
2. SO 03.19 – PEO 21 Odvodňovací příkop, Délka – cca 175m, Šířka – max. 8 m.
Výkop – 450 m3, násyp 50 m3. Sklon svahů příkopu – 1:2. Hloubka příkopu min.
0,5m. Zaústění příkopu je navrženo do propustku cesty HC6 a dále jako volný rozliv
do travnaté plochy
Provedení
Objekt bude po celé ploše zatravněn. Z obou stran bude vymezen přerušovaným
keřovým pásem
3. SO 03.13 – PEO 13 Příkop s mezí, Délka – cca 480m, Šířka – max. 10m. Výkop –
270 m3, násyp 550 m3. Sklon svahů příkopu – vnitřní 1:2, vnější max. 1:6. Hloubka
příkopu min. 0,5m. Šířka zasakovacího pasu - min. 5m. Sklon zasakovacího pasu –
4%. Šířka koruny meze – min. 1m. Vyústění příkopu je navrženo jako volný rozliv do
plochy
Provedení
Objekt bude po celé ploše zatravněn. Z obou stran bude vymezen přerušovaným
keřovým pásem. Na mezi bude provedena výsadba místně vhodných dřevin se
zastoupením ovocných druhů, nejlépe starých krajových odrůd, s odstupy 5m
Host pan Deger vznesl dotaz na opatření SO 03.20 – Příkop nad nemovitostí manželů
Horákových zda potrubí bude pročištěno, pan starosta odpověděl, že ano. Poté nechal
hlasovat o usnesení.
Zastupitelstvo obce Dubenec souhlasí s harmonogramem výstavby akcí komplexní
pozemkové úpravy následovně.
a) Pro rok 2016 akce SO 03.16 – LBK 06 – část A + B, SO 03.17 – PEO 15, SO 03.01 –
PEO 01, SO 03.14 – PEO 14 – část A + B, SO 03.04 – PEO 4
b) Pro rok 2014 akce SO 03.10 – PEO 10, SO 03.11 – PEO 11, SO 03.05 – PEO 05,
SO 03.18 – PEO 16, SO 03.15 – LBK 05 - Část A + B + C, SO 03.02 – PEO 02, SO
03.20 – PEO 22
c) Pro rok 2018 akce SO 03.12 – PEO 12, SO 03.19 – PEO 21, SO 03.13 – PEO 13

10-0-0
5.

Projednání rámcové smlouvy s MAS Hradecký venkov o.p.s.

Pan starosta oznámil zastupitelům, že Mikroregion Hustířanka nestačil schválit smlouvu o
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členství svého území do Místní akční skupiny Hradecký venkov o.p.s. tato smlouva je
důležitá pro pokračování a tvorbu nových projektů financovaných z programů SZIF (Státního
intervenčního zemědělského fondu) Dále vysvětlil co vlastně Místní akční skupina je.
Místní akční skupiny (dále též MAS) jsou společenství občanů, neziskových organizací,
soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci),
které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory z EU a
z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER (zkratka francouzského Liaison
Entre Actions Développement de l´Économie Rurale neboli Propojení aktivit rozvíjejících
venkovskou ekonomiku).
Dále uvedl, že nejzákladnější princip financování metody LEADER je přístup zdola nahoru –
o budoucnosti regionu rozhodují lidé žijící a pracující v území, znající jeho tradice a potřeb.
Zásadní je spolupráce veřejných a soukromých subjektů. Lidé z daného území tvoří tzv.
místní rozvojové strategie – sami navrhují projekty, které dle jejich názoru napomohou
vylepšení života na venkově. Díky těmto projektům vznikají integrované a více sektorové
akce, tedy akce, na kterých se podílí např. obec, SDH a soukromý živnostník. Tento přístup
se již velmi dobře osvědčil ve Francii a jiných státech EU a hlavním zjištěním byl inovativní
přístup k nalézání nových řešení problémů venkovských regionů. Skupiny se v rámci
projektů metody Leader spojují, výsledkem je například naše Pěstitelské centrum, které
vzniklo z projektu „Krajina je naše zrcadlo“, který organizovali společně MAS Hradecký
venkov a MAS Společná Cidlina. Což velmi napomáhá výměně zkušeností mezi skupinami
LEADER.
Pan starosta dále seznámil zastupitele o výhodách členství v MAS pro Dubenec. V rámci
tohoto členství byly realizovány:
Program „dětem pro radost“ – Hřiště u Mateřské školy. (dotace 86 tis. Kč, poskytovatel SZIF)
Multigenerační zóna v zahradě OÚ – Hřiště, venkovní fitness a úprava zahrady Obecního
úřadu v Dubenci. (dotace 373 tis. Kč, poskytovatel SZIF)
Program „Komunitní venkov 2012“ (Volnočasové centrum) - rekonstrukce zasedací
místnosti na „volnočasové“ centrum pro seniory a pro práci spolků. (dotace 160 tis. Kč,
poskytovatel SZIF)
Zdravotnické školení pro zdravotníky sportovních oddílů, členy SDH a učitele
Školení počítačové gramotnosti pro seniory a MAS jsou spolupracující organizací pro
Universitu třetího věku.
Program „Krajina je naše zrcadlo“ (Pěstitelské centrum Dubenec) – vybudování moštárny a
sušárny. (Dotace 614 tis. Kč)
Ing. Čížek se poté pozastavil nad partnerskou smlouvou a vyjádřil s ní nesouhlas. Uvedl, že
se e-mailem dotazoval na kancelář MAS a bylo mu odpovězeno, že se všemi detaily ho
seznámí starosta obce. Pan starosta potvrdil, že je ing. Čížkovi schopen relevantní údaje,
vyjma účetních věcí, jako je čerpání rozpočtu MAS a podobně.
Ing. Čížkovi se takto sepsaná smlouva nelíbí a nesouhlasí především s výpovědní lhůtou,
která končí koncem kalendářního roku, dále zněním, že zaměstnanci MAS provádějí v rámci
svých profesních schopností přípravu a administraci projektů. Podle jeho názoru jde čistě o
administrativní činnost a umělé odsávání dotačních peněz, které by na konci mohly sloužit
k většímu prospěchu.
Pan starosta mu odpověděl, že zaměstnanci MAS provádějí přípravu žádosti o dotaci,
výběrová řízení další monitoring a konečné vyúčtování a vyžádání peněz od poskytovatelů.
Vše v rámci poplatku 5000,- Kč zakotveným ve smlouvě. MAS neprovádí projekční práce,
rozpočtářské práce apod. to zajišťuje žadatel o dotaci, nebo tvůrce projektu. V rámci MAS je
již nyní předjednáno, že ředitelka MAS ing. Jana Rejlová bude jednou za měsíc celý den
„úřadovat“ v Dubenci, takže se ing. Čížek může osobně přesvědčit, jak probíhá projektová
příprava akcí v rámci MAS. Ing. Čížek odpověděl, že toho určitě využije. Pan Joneš uvedl, že
nerozumí názoru pana Čížka, který zřejmě, ale pramení z neznalosti procesu žádání o
dotaci. On sám žádal o dotaci a byl na ministerstvu a proces příjmu dotace byl natolik složitý,
že by uvítal v budoucnosti jakoukoli pomoc v jednání. Ing. Čížek uvedl, že by se rád v dalším
roce k setrvání obce v MAS vrátil a zrevidoval přínos této organizace.
Dále se zastupitelé pozastavili nad účasti obce v Mikroregionu Hustířanka, obec Dubenec do
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Mikroregionu zasílá zhruba 70000,- Kč ročně a zastupitelé nevidí žádný velký přínos
v setrvání v tomto svazku. Starosta tedy na příští jednání připraví materiály k projednání
setrvání obce v Mikroregionu Hustířanka.
Pan starosta dal hlasovat o usnesení
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) Schvaluje partnerskou smlouvu s Hradecký venkov o.p.s., Místní akční skupina, se
sídlem: Husovo náměstí 83, 503 15 Nechanice IČ: 275 17 730 zastoupenou paní
Janou Kuthanovou, předsedkyní SR
b) Pověřuje starostu obce podpisem partnerské smlouvy s Hradecký venkov o.p.s.,
Místní akční skupina, se sídlem: Husovo náměstí 83, 503 15 Nechanice IČ: 275
17 730 zastoupenou paní Janou Kuthanovou, předsedkyní SR
9-1-0

6.

Projednání smlouvy o věcném břemeni s ČEZ a.s.

Společnost ELEKTRO-COMP spol. s r.o. podala žádost o uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene – práva služebnosti. Jedná se o pozemek ppč.3159 přes který vede nově
přeložený kabel VVN. Cenu za toto věcné břemeno vyčíslila firma Elektro-comp na 1000,Kč. Zastupitelé rozhodli, že za toto věcné břemeno požadují částku 5000,- Kč a pověřili
starostu obce jednáním se společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o. – smlouvu odhlasují až
po změně částky za VB.
Zastupitelstvo obce Dubenec bere na vědomí žádost společnosti ELEKTRO-COMP spol. s
r.o. o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – práva služebnosti k pozemku ppč.3159
v k.ú. Dubenec.
Ukládá starostovi obce informovat společnost ELEKTRO-COMP spol. s r.o. o akceptaci výše
věcného břemena 5000,- Kč.

7.

Projednání smlouvy směnné p. Lesák

Manželé Lesákovi plánují výstavbu rodinného domu a to na parcele ppč.446/1 v k.ú.
Dubenec, která je v jejich vlastnictví. Přes tuto parcelu ovšem vede linka vysokého napětí
s 15+15m širokým ochranným pásmem. Rodinný dům by se na této parcele realizoval jen
stěží. Proto pan Lesák podal žádost o směnu části pozemku ppč.446/1 ze svého vlastnictví
za pozemek ppč.3775 z vlastnictví obce. Vzhledem k tomu, že po parcele ppč.3775 vede
vodovodní řad je oddělena i část pozemku při silnici, tak aby část pozemku, kde vedou inž.
sítě, zůstala v majetku obce. Směnu pozemku navrhuji provést bezplatně, pan Lesák ponese
pouze náklady na zpracování geometrického plánu a návrhu vkladu na katastr.
Ing. Čížek se dotázal, zda se bude ke směnám přistupovat takto paušálně a kde je jistota, že
po směně pozemků manželé Lesákovi takto získaný pozemek neprodají dalšímu zájemci.
Pan starosta mu odpověděl, že nikdy nelze postupovat paušálně, proto o směnách jedná
zastupitelstvo a je na jeho rozhodnutí zda směnu povolí a za jakých podmínek. To jestli
manželé Lesákovi pozemek neprodají nelze předjímat, ale i kdyby k tomu došlo, bude
pozemek stejně využit pro výstavbu rodinného domu.
Dále nebyl vznešeny žádné dotazy a tak se přistoupilo k hlasování o usnesení.
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) Souhlasí se záměrem směny části ppč.446/1 za stejnou část pozemku ppč.3775 vše
v KÚ Dubenec.
b) Pověřuje starostu obce zveřejněním záměru směny výše uvedených pozemků.
9-0-1
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7.

Žádost o příspěvek na činnost Šachový oddíl Dubenec

Pan Luboš Hlava, předseda šachového klubu podal žádost o příspěvek na činnost klubu
v roce 2015. Ve své žádosti uvádí, že finanční prostředky budou použity na cestovní náklady
a na nákup nových šachových souprav a hodin.
Pan starosta navrhl šachovému klubu finanční dar v hodnotě 5000,- Kč, tak jako každý rok a
každému spolku. Součástí darovací smlouvy bude článek o kontrole využití finančních
prostředků, které zkontroluje finanční výbor.
Jelikož nebyly další dotazy, přistoupilo zastupitelstvo k hlasování o usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) souhlasí s finančním darem 5000,- Kč (pěttisíc korun českých) Šachovému klubu, se
sídlem Dubenec 60, 54455 Dubenec, zastoupeným předsedou klubu Lubošem
Hlavou
b) pověřuje starostu obce zpracováním a podpisem darovací smlouvy na částku 5000,Kč (pěttisíc korun českých) s Šachovým klubem, se sídlem Dubenec 60, 54455
Dubenec, zastoupeným předsedou klubu Lubošem Hlavou
10-0-0

8.

Žádost o příspěvek na činnost SDH Dubenec

Pan Luboš Lesák, starosta SDH, podal žádost o příspěvek na činnost SDH v roce 2015.
Finanční prostředky budou využity na nákup sportovního vybavení.
Pan starosta navrhl SDH finanční dar v hodnotě 5000,- Kč, tak jako každý rok a každému
spolku. Součástí darovací smlouvy bude článek o kontrole využití finančních prostředků. Ing
Čížek uvedl, že souhlasí s podpisem darovací smlouvy, ale až po dokončení inventarizace
hmotného majetku JPO III. Host pan Tomášek a zastupitelé Jan Jarolímek a Luboš Lesák
uvedli, že pana Čížka osobně na kontrolu inventarizace pozvou.
Dále nebyly učiněny další dotazy, a tak přistoupilo zastupitelstvo k hlasování o usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) souhlasí s finančním darem 5000,- Kč (pěttisíc korun českých) pro Sbor dobrovolných
hasičů Dubenec, IČ: 67515721 se sídlem Dubenec čp.153, 544 55 Dubenec u
Dvora Králové nad Labem, zastoupený Lubošem Lesákem, starostou SDH
b) pověřuje starostu obce zpracováním a podpisem darovací smlouvy na částku 5000,Kč (pěttisíc korun českých) se Sborem dobrovolných hasičů Dubenec, IČ: 67515721,
Dubenec čp.153, 544 55
Dubenec u Dvora Králové nad Labem, zastoupeným
Lubošem Lesákem, starostou SDH
10-0-0

9.

Žádost o příspěvek na činnost Sokol Dubenec

Paní Lenka Šimková, pokladník Sokolu Dubenec podala žádost o příspěvek na činnost
Sokolu Dubenec, oddíl volejbalu. Finanční prostředky budou použity na zaplacení pronájmu
tělocvičny a nákupu sportovních potřeb.
Pan starosta navrhl Sokolu Dubenec finanční dar v hodnotě 5000,- Kč, tak jako každý rok a
každému spolku. Součástí darovací smlouvy bude článek o kontrole využití finančních
prostředků.
Jelikož nebyly další dotazy, přistoupilo zastupitelstvo k hlasování o usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) souhlasí s finančním darem 5000,- Kč (pěttisíc korun českých) pro Sokol Dubenec –
oddíl volejbalu, se sídlem Dubenec 211, 54455 Dubenec zastoupený paní Lenkou
Šimkovou
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b) pověřuje starostu obce zpracováním a podpisem darovací smlouvy na částku 5000,Kč (pěttisíc korun českých) se Sokol Dubenec – oddíl volejbalu, se sídlem Dubenec
211, 54455 Dubenec zastoupený paní Lenkou Šimkovou
10-0-0

10.

Diskuse

Pan starosta informoval o neúspěšném doručení darovací smlouvy Svazu ochránců přirody,
záchranné stanici v Jaroměři. Dále uvedl, že se pokusí je zkontaktovat osobně a finanční dar
předat.
Pan Joneš požádal starostu obce o dopravu posypové soli, kterou chtějí použít na
odstranění mechu z rohových částí tenisového kurtu. Pan starosta mu odpověděl, že
dopravu zařídí ze zbylých zásob, které se nepoužily v zimě.
Pan Čtvrtečka se zeptal na stav zelené plechové boudy u hasičárny. Starosta mu odpověděl,
že část, kterou využívá obec provizorně opravili, o opravách části, kterou využívají hasiči
neví. Dále přiznal, že tento havarijní stav se bude muset řešit, avšak nyní na rekonstrukci
nejsou prostředky.
Ing. Čížek se zeptal zda by obec nemohla zřídit ještě jedno telefonní připojení do kanceláří
OÚ a to pro mobilní telefony. Starosta mu odpověděl, že zjistí u T-Mobile podmínky provozu
GSM-brány.
Pan Starosta informoval zastupitele o tom, že společně s místostarostou Petrem Krejčím
absolvovali schůzku s Policií, na které byl projednán stav kriminality a dopravy v minulém
roce a plány na rok letošní. Tohoto jednání se účastnil i ředitel Policie Královehradeckého
kraje Mgr. Martin Červíček. Společně s ostatními starosty jsme se shodli na problému
tranzitní kamionové dopravy. Bylo zde odmluveno, že Policie zaměří silniční kontroly
zejména na oblast tranzitní kamionové dopravy a to hlavně na vážení vozidel, dodržování
bezpečnostních přestávek atd.
Pan Franěk se dotázal na současný stav plateb daně z nemovitostí. Pan starosta mu
odpověděl, že loňské dokončení digitalizace katastru obce změnilo výměry a že je nutné
podat nová přiznání k dani z nemovitostí. O tomto problému byli občané informováni již
v loňském roce.
Pan Deger se dotazoval na povolování oslav a zejména na použití zábavné pyrotechniky.
Podle jeho názoru dochází k rušení nočního klidu. Pan starosta mu odpověděl, že v těchto
případech má volat Policii ČR.
Pan starosta seznámil zastupitele s finálním stavem projektu II. etapy výstavby chodníků.
Jednání ZO bylo ukončeno v 20:17 hod.
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 11.02.2015 – viz příloha 05. USNESENÍ ZO Dubenec
konaného dne 11.02.2015.
Datum vyhotovení zápisu: 20.02.2015

Starosta obce:
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Ing. Jaroslav Čížek
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Bohumil Tomášek

