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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

6.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 11.03.2015
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 2 hosté.
Pan starosta uvítal zastupitele a hosty. Pan starosta přečetl program zasedání, tak jak byl
navržen v pozvánce a programu.
1. Schválení programu
2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení
3. Projednání smlouvy o poskytnutí dotace SFŽP k projektu „Ekologické řešení
biologicky rozložitelného odpadu obcí Dubenec, Lanžov, Vilantice a Hřibojedy.
4. Projednání pověření starosty obce k rozpočtovým změnám.
5. Nabídka odkupu komunikace na ppč.2376 v k.ú. Dubenec
6. Diskuse
7. Závěr
Dotázal se zastupitelů, zda-li mají zájem o změnu, či doplnění programu. Ze strany
zastupitelů nikdo nepožádal o změnu a tak starosta obce navrhnul změnu programu, jelikož
v průběhu minulého týdne doručil ing. Provazník žádost o příspěvek na pořádání výstavy
papírových modelů. Poté nechal hlasovat o novém usnesení.
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání ZO, konaného 11.03.2015
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje následující program zasedání:
Schválení programu
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení
Projednání smlouvy o poskytnutí dotace SFŽP k projektu „Ekologické řešení
biologicky rozložitelného odpadu obcí Dubenec, Lanžov, Vilantice a Hřibojedy.
7. Projednání pověření starosty obce k rozpočtovým změnám.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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8. Nabídka odkupu komunikace na ppč.2376 v k.ú. Dubenec
9. Žádost o příspěvek na výstavu papírových modelů
10. Diskuse
11. Závěr
11-0-0

2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele
usnesení
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 11.03.2015 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
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

Pan starosta krátce seznámil zastupitele a hosty s prací obecního úřadu a obce Dubenec
v uplynulém období.
Práce Obce Dubenec
• Proběhla kontrola České správy sociálního zabezpečení na roky 2012-2014 na
doklady zaměstnanců, zápočtové listy atd. Závěr kontroly byl bez chyb.
• Dne 18.3.2015 proběhne první schůzka výběrové komise na konkurs na nového
ředitele. Nyní evidujeme 5 přihlášek
• Proběhlo jednání s Úřadem práce. I letos obec napomůže zaměstnat lidi v režimu
VPP – veřejně prospěšných prací a to od 1.4.2015 do 30.10.2015. Úřad práce nyní
pracuje s novými podmínkami a tak obec podala žádost na 4 osoby. V případě
obsazení všech pracovních míst je možné ještě žádat o 1-3 lidi. Dále oznámil, že
letos poprvé budou součástí prací VPP i sociální služby, jako je péče o seniory.
•
Projekty
• Multigenerační zóna, Pěstitelské centrum a rekonstruovaná zasedací místnost OÚ
úspěšně prošly kontrolami a nyní budeme 1-2 měsíce čekat na peníze ze SZIF.
• Biologický odpad Dubenec, Hřibojedy, Lanžov a Vilantice. Příští týden naskladňujeme
kompostéry a zahájíme distribuci po okolních vesnicích, poté zahájíme distribuci
jednotlivým zájemcům.
• Zahrada ZŠ a MŠ –předáno staveniště.
• Zateplení pož. zbrojnice – předáno staveniště.
• Dopravní vozidlo Iveco pro jednotku JPO III – včera 10.3.2015 mi byl doručen
souhlas se zařazením do IZS a rovněž vyřazení dopravní Avie.
• Výměna zdroje vytápění OÚ, - stavba bude zahájena předáním staveniště
01.04.2015.
Zeleň
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•
•
•

Dokončujeme kácení pod Bioskami. Ještě musíme pokácet proschlé topoly, ze
kterých odletují větve na blízké nemovitosti.
Rovněž budou dokončeny kácecí práce občanů, kteří si zažádali o dřevo formou
výřezu a proběhne fakturace.
Začínáme blokově zametat obec.

Kultura a sport
Paní Renata Derdová informovala zastupitele a proběhlých akcích v oblasti kultury.
• Obecní ples, který se konal 21.02.2015 v Penzionu na Faře. Účastnilo se 80
platících hostů. Zábavy byla výborná, předtančení měly děti z Dubenecké základní
školy a rovněž zde vystoupili mladí kytaristé vedení panem učitelem Pelcem. Další
předtančení byly ukázky orientálních tanců. K tanci hrálo duo Arnika pod vedením
pana Kramára. Byl rovněž velký zájem o tombolu a o půlnoční slosování 10 hlavních
cen. Po sečtení všech nákladů byl ples ziskový.
• Dětský karneval, který se konal v sobotu 07.03.2015 rovněž v Penzionu na Faře.
Tato akce byla opěr realizována v kooperaci s obcí Litič. Sešlo se asi 60 dětí a
rodičů. Pro děti byla připravena diskotéka, výtvarná dílnička a divadlo. Všechny
masky dostali malou pozornost.
Připravujeme
V měsíci dubnu, konkrétně na velikonoční pondělí 05.04.2015 připravujeme tradiční
velikonoční turnaj ve stolním tenise, opět v Penzionu na faře
.

Projednání smlouvy o poskytnutí dotace SFŽP k projektu „Ekologické
řešení biologicky rozložitelného odpadu obcí Dubenec, Lanžov, Vilantice a
Hřibojedy.
4.

Obec Dubenec již v projektu „Ekologické řešení biologicky rozložitelného odpadu obcí
Dubenec, Lanžov, Vilantice a Hřibojedy“ dokončila všechny podmínky a kontroly stanovené
poskytovatelem dotace. Obci byla zaslána smlouva č.14175424 poskytovatele Státního
fondu životního prostředí na výše uvedený projekt. Celkové výdaje projektu jsou 1019304,Kč, u tohoto projektu nejsou nezpůsobilé výdaje a tak bude obci poskytnuta plná 90%
podpora. V konečných číslech to je 917373,60 Kč dotace (z toho 866408,40 z EU a
50965,20 z národních fondů) a 101930,40 Kč je příspěvek obce. Ten bude ovšem ještě
rozdělen mezi všechny zúčastněné obce poměrně dle množství odebraných kompostérů.
Cena drtiče a štěpkovače větví je rozpuštěna do celkové ceny, jedná se o společné zařízení,
které bude zdarma pouze oproti kauci vratné 1000,- Kč, a plné nádrži PHM zapůjčováno
občanům obcí zúčastněných v tomto projektu (údaje množství jsou převzaty z projektu):
Obec
Obec Dubenec
Obec Lanžov
Obec Vilantice
Obec Hřibojedy

Množství
150 kompostérů
110 kompostérů
105 kompostérů
40 kompostérů

Příspěvek
37740,- Kč
27676,- Kč
26418,- Kč
10064,- Kč

V 12. týdnu proběhne naskladnění kompostérů a v následujících týdnech rozvoz na úřady
jednotlivých vesnic. Poté už obce pokračují dál v distribuci svým občanům. U nás v Dubenci
to v praxi bude vypadat tak, že občan Dubence, nebo vlastník rekreačního objektu v obci
Dubenec uzavře smlouvu o kompostování na dobu 5 let a za částku 260,- Kč si od obce
pronajme kompostér. Po uplynutí 5 let zůstává nadále kompostér majetkem občana.
Zastupitelé neměli ke smlouvě s poskytovatelem dotazy, jen se pozastavili nad její
rozsáhlostí. Pan starosta dal hlasovat o usnesení.
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Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje smlouvu č.14175424 o poskutnutí podpory s Státním fondem životního
prostředí ČR, IČO: 00020729, se sídlem Kaplanova 1931/1, 14800 Praha 11,
zastoupené Ing. Petrem Valdmanem
b) Pověřuje starostu podpisem smlouvy č.14175424 o poskutnutí podpory s Státním
fondem životního prostředí ČR, IČO: 00020729, se sídlem Kaplanova 1931/1, 14800
Praha 11, zastoupené Ing. Petrem Valdmanem
11-0-0

4.

Projednání pověření starosty obce k rozpočtovým změnám.

Starosta seznámil zastupitele s průběhem plnění rozpočtu a hospodaření obce. Dále s tím,
že pro účetnictví je nutné provádět některé rozpočtové změny co nejdříve a ne po schválení
rozpočtové změny zastupitelstvem, na kterou by se mnohdy čekalo až měsíc. I přes všechno
finanční plánování dochází ke změnám rozpočtu, zejména v oblasti příjmů, kdy například
nemůže být rozpočtováno v daném roce o dotaci, o kterou obec zažádala, ale její přijetí a
zaúčtování v následujícím při jejím získání roce musí proběhnout bezodkladně.
Toto opatření se plně osvědčilo v minulém volebním období a tak i pro období 2014-2017
pan starosta navrhl upravit pravomoci starosty následovně, částky do 100.000,- Kč u
jednotlivých závazných ukazatelů. /dle §102 odst.2 písm a) zákona č.128/2000 Sb), které
budou vyvolány organizačními změnami, nemají však nárok na další finanční prostředky
obce. V praxi to znamená přesun peněz mezi jednotlivými částmi rozpočtu, například
z položky kultura do položky zeleň a pod.
V případě, že by se jednalo o částku vyšší jak 100.000,- Kč, může starosta samostatně
provézt rozpočtové opatření jen tehdy, když obdrží dotaci z rozpočtu jiné organizace, kdy se
jedná o nutný výdaj pro provoz obce (havárie vodovodu, povodeň a pod) které vedou
k odvrácení možných škod, nebo když penalizace za neprovedení finančního plnění mohou
překročit rizika provedení úhrady. Dále v případě úhrady pokuty, nebo penále ze kterých by,
v případě neprovedení úhrady, plynuly další finanční postihy.
Ing. Čížek dodal, že toto opatření je pro provoz obce nutné, upozornil, že úhrada v rozporu
s rozpočtem se stává hrubou chybou v hospodaření a vede k tzv. správnímu deliktu, který
řeší Krajský úřad pokutou. Samozřejmě, že o každé provedené rozpočtové změně bude
zastupitelstvo informováno na dalším zasedání.
Další dotazy nebyly a tak pan starosta přistoupil k hlasování.
Zastupitelstvo obce Dubenec stanovuje:
v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízení), ve
znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření v následujícím rozsahu:
do výše 100 000,- Kč u jednotlivých závazných ukazatelů, jsou-li vyvolaná organizačními
změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce.
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta samostatně provádět jen v
případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárie
nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení
úhrady je vázáno penalizací mohou výrazně překročit případná rizika neoprávněné
úhrady
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné
výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter,
protože výdaj musí být realizován, tj. i v případech vyšších výdajů nezávislých na vůli
obce.
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném
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v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení
rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění (možno podat i ústně)
11-0-0

5.

Nabídka odkupu komunikace na ppč.2376 v k.ú. Dubenec

Pan starosta předložil zastupitelstvu nabídku pana Dubského, který nabídl obci k prodeji
cestu, která je na ppč. 2376 v k.ú. Dubenec za cenu 3569,- Kč. Tato cesta slouží k přístupu
na JPÚ Jedlina, dále k obsluze srážkoměru SR-2. Pan Čtvrtečka, soused pana Dubského
podotknul, že toto mělo být řešeno v rámci pozemkových úprav. Další dotazy nebyly a tak
dal pan starosta hlasovat o usnesení.
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s odkupem parcely ppč. 2376 v k.ú. Dubenec
b) pověřuje starostu obce zveřejněním záměru
11-0-0

6.

Žádost o příspěvek na výstavu papírových modelů

Pan starosta přednesl žádost Ing. Provazníka o příspěvek na každoroční výstavu papírových
modelů ve výši 5000,- Kč. Dále oznámil, že se jedná o každoročně pravidelně pořádanou
akci, která zvyšuje prestiž Dubenecké základní školy. Ze strany zastupitelů nebyly dotazy a
tak nechal hlasovat o usnesení.
zastupitelstvo obce Dubenec
a) Souhlasí s finančním darem 5000,- Kč kroužku papírových modelů při Základní škole
Dukelských bojovníků a mateřské škole, okr. Trutnov zastoupené ing. Ladislavem
Provazníkem
b) Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s kroužkem papírových modelů při
Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, okr. Trutnov zastoupené ing.
Ladislavem Provazníkem
11-0-0

7.

Diskuse

Pan starosta oznámil, že v tuto chvíli provádějí společně s ing. Čížkem kontrolu vodného za
rok 2014. Dále si vzal slovo ing. Čížek, který popsal stav ve kterém kalkulace vodného je a
přislíbil detailní zpracování do příští schůze ZO, kdy projde detailně všechny doklady
potřebné k výpočtu. Pan starosta dále uvedl, že bude nutné cenu vody důkladně zkalkulovat
včetně nákladů na výměny vodoměrů apod. Stav popsal tak, že domácnosti mají studnu a
rovněž jsou přes vodoměr připojeni k obecnímu vodovodu, ze kterého pokrývají svou potřebu
v době, kdy nemají ve studni vodu, nebo mají poruchu čerpadla atd. Obec jako provozovatel
má náklady s výměnami a „cejchováním“ vodoměrů, které jsou zahrnuty v komplexní částce
na služby, která je rozpuštěna do celkové ceny vodného. Bylo by dobré uplatnit alespoň
roční náklad na pronájem vodoměru v hodnotě 100,- Kč, ze kterých by bylo možné řešit
právě otázku výměn a údržby měřidel. Tato částka by poté nefigurovala v ceně vody, byla by
však součástí ročního vyúčtování.
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Další věcí je celková spotřeba vody, která je odebírána, ale není vyfakturována – v tomto
ohledu jsou zmiňováni zejména sportovní hasiči, jejich spotřeba je sice evidována, ale
doposud nebyla řešena účetně. Ing. Čížek navrhnul řešení formou fakturace vody SDH a
následné vyrovnání dotací SDH z rozpočtu obce. Tak jak je to obvyklé v jiných obcích. Další
nevyfakturovaná voda je používána na odkalení, nebo na proplachování dešťové kanalizace
a k jiným účelům ve prospěch obce, což se dá považovat za nutné provozní náklady.
Pan Čtvrtečka se dotázal na černé odběry vody. Pan starosta mu odpověděl, že všechny
odběrné místa by měly být osazeny vodoměrem, nebo zátkou, ale uvítal by kontrolní akci
zaměřenou na vodovodní přípojky. Pan Joneš se pozastavil na cenou daně za odběr
podzemní vody, pan starosta mu odpověděl, že tato částka mu rovněž připadá nepřiměřená.
Dále vysvětlil, že výpočet daně se řídí celkovým odběrem z vrtu, kdy je každoročně
zpracované tzv. poplatkové hlášení, které je postoupeno vodoprávnímu úřadu, který provede
kontrolu a následně je ministerstvem životního prostředí určena částka daně za odběr
podzemní vody.
Dále připomenul nutnost tvoření fondu obnovy vodovodního řadu, současný vodovod je
relativně nový, avšak již v současnosti je nutné odkládat si peníze z vodného na možné větší
opravy, či rekonstrukce.
Dalším bodem diskuse bylo setrvání obce ve svazku obcí Mikroregionu Hustířanka. Pan
starosta uvedl, že v současnosti je zveřejněn rozpočet a závěrečný účet Mikroregionu.
Zároveň oznámil, že již jednal se starosty okolních vesnic o nutných změnách ve stylu
vedení Mikroregionu. Ve 13. týdnuNa příští jednání ZO připraví materiál o zhodnocení účasti
v tomto svazku obcí.
Pan Joneš se dotázal na opravu děr v silnici III. třídy v úseku u základní školy a školky, pan
starosta slíbil, že vše zaurguje a pokusí se co nejdříve vyřešit s SÚS Dvůr Králové.
Pan starosta dále oznámil, že v účetnictví obce ještě stále evidují poplatky do roku 2011,
které by bylo potřeba odepsat, jedná se například o poplatky za odpad za osoby, které jsou
již po smrti, nebo odhlášeny z Dubence nebo je na jedné adrese, jako jsou bytové domy
nebo obecní úřad evidována jen částka, ale ne konkrétní dlužník. Ing. Čížek oznámil, že za
finanční výbor tuto akci jen uvítá. Na druhou stranu budou poplatky od roku 2012 vymáhány
obcí na občanech bez výjimky a to formou splacení jednorázového, nebo formou splátkových
kalendářů. Pan Janeček se dotázal, zda jde zveřejnit seznam dlužníků, pan starosta mu
odpověděl, že toto řešení vnímá jako poslední krok poté ce s dlužníky nebude dohoda.
Zastupitelé pověřili starostu k přípravě tohoto materiálu.
Jednání ZO bylo ukončeno v 20:25 hod.
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 11.03.2015 – viz příloha 06. USNESENÍ ZO Dubenec
konaného dne 11.03.2015.
Datum vyhotovení zápisu: 20.02.2015

Starosta obce:

Ověřovatelé zápisu:

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

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

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

