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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

8.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 13.05.2015
Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 19:00 hodin. Přítomni byli členové ZO: Jaroslav
Huňat, Petr Krejčí, ing. Jaroslav Čížek, Renata Derdová, Bohumil Tomášek, Petr Čtvrtečka,
Luboš Lesák, Radomír Joneš, Irena Hlavová, Ondřej Janeček a Jan Jarolímek. Přítomno
bylo 8 hostů.
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 věcném břemeni pro ppč.605/1 v k.ú. Dubenec (ČEZ
Distribuce)
4. Projednání smlouvy o věcném břemeni pro ppč.3159 v k.ú. Dubenec (ČEZ Distribuce)
5. Projednání smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih (dokumentů) do výměnných
fondů v rámci regionálních knihovnických služeb
6. Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací akce „Chodníky v
obci Dubenec – I.etapa“
7. Projednání žádosti o příspěvek na činnost Mysliveckého sdružení Dubenec
8. Projednání darovací smlouvy z MAS Hradecký venkov ops. – dětské hřiště u MŠ v
Dubenci
9. Prodej parcely ppč.3410 v k.ú. Dubenec
10. Diskuse
11. Závěr
Pan starosta v programu navrhnul změnu, a to změnu v bodě 9, kdy obci ještě nebyl
doručený nový cenový posudek na cenu obvyklou parcely ppč.3410 v k.ú. Dubenec po
rozdělení geometrickým plánem. Namísto tohoto bodu zařadil nabídku ČS a.s. na
refinancování úvěrů za rok 2015 popř. 2014. Dále pan starosta oznámil, že mu byla
doručena žádost o dotaci včelařského kroužku při ZŠ Dubenec, a tento bod nově zařadil jako
bod 10. Pan Radomír Joneš navrhnul odměny za montáž a údržbu kluziště, zařazeno jako
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bod č.11. Dále se pan starosta dotázal zastupitelů, zda s navrženými změnami a doplněními
souhlasí. Ze strany zastupitelů nebylo připomínek a tak dal hlasovat o usnesení.
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce
Dubenec dne 13.5.2015:
1. Schválení programu
2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení
3. Projednání smlouvy o věcném břemeni pro ppč.605/1 v k.ú. Dubenec (ČEZ
Distribuce)
4. Projednání smlouvy o věcném břemeni pro ppč.3159 v k.ú. Dubenec (ČEZ Distribuce)
5. Projednání smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih (dokumentů) do výměnných
fondů v rámci regionálních knihovnických služeb
6. Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací akce „Chodníky v
obci Dubenec – I.etapa“
7. Projednání žádosti o příspěvek na činnost Mysliveckého sdružení Dubenec
8. Projednání darovací smlouvy z MAS Hradecký venkov ops. – dětské hřiště u MŠ v
Dubenci
9. Projednání nabídky na refinancování úvěrů ČS a.s.
10. Projednání žádosti o příspěvek na činnost včelařského kroužku při ZŠ Dubenec
11. Projednání odměn za montáž a údržbu kluziště
12. Diskuse
13. Závěr
11-0-0

2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele
usnesení
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 13.05.2015 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 oznámil, že ve spolupráci s účetní obce paní Janou Řehákovou připravují
dokument „Závěrečný účet obce Dubenec za rok 2014“, jehož součástí jsou výkazy o
hospodaření a auditorská zpráva.
Byla dokončena kontrola evidence nedoplatků obci za odpady, vodné a psy a v průběhu
května-června 2015 budou rozeslány upomínky.
V průběhu rekonstrukce topení OÚ došlo k posílení rozvodu elektro v kancelářích a k
instalaci nových datových kabelů, zásuvek a příslušenství datové sítě.
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Dne 30.4.2015 došlo k zatopení automatické posilovací stanice na vodovodu. Parcela nad
pomníčkem u Lišků. Občané horního Dubence byli do 11.5.2015 bez dodávky vody.
Zásobování pitnou vodou bylo vyřešeno zapůjčením certifikované cisterny na pitnou vodu od
pana Miloše Dohnálka, která byla umístěna u staré požární zbrojnice. Oprava trvala delší
dobu z důvodu poškození elektromotorů a řídící elektroniky vodou.
Dne 30.4.2015 došlo k poruše na ventilátoru sušárny, dne 10.5.2015 ve večerních hodinách
byla provedena výměna ventilátoru dodavatelskou firmou a sušárna je opět v provozu.
Důvodem poruchy elektromotoru byla špatná ložiska elektromotoru.
Mikroregion Hustířanka (dále MH) – proběhlo zasedání svazku obcí, za obec Dubenec se
účastnili pan starosta s Ing. Čížkem. Další zasedání rady MH bude ve čtvrtek 21.5.2015. Na
jednání MH bylo dohodnuto, že bude jmenován manažer s jasnými povinnostmi a úkoly. Plat
manažera bude řešen snížením odměny účetní a předsedy. Bude nutné vybavit jej
notebookem. Jako jediný kandidát je prozatímně za manažera jmenován pan Vladimír Jaroš.
Na příštím jednání bude projednáno:
 Zpráva o stavu projektu „Doprovodná zeleň podél komunikací a cyklotras“.
Vyhodnocení zeleně po zimě, dne 11.5.2015 proběhl kontrolní den, kterého se
účastnil starosta obce a technický dozor.
 Jmenování výběrové komise na projekt „Dopravní značení“ – akce je dotovaná z KU
Kraje. Dle pasportu svislého dopravního značení budou instalovány některé nové
značky, zejména zákazové a dále omezení hmotnosti na některé místní komunikace
 Ustanovení funkce manažera svazku. Pro jednání byl navržen pan Vladimír Jaroš.
 Nákup notebooku. Z finančních prostředků se bude pro manažera svazku notebook,
bude projednáno schválení investice.
 Změna rozpočtu č. 1/2015. – Nebyly mi doloženy podklady, předpokládáme změnu
rozpočtu z důvodu zařazení manažera mikroregionu.
 Úřední hodiny MAS Hradecký venkov v našem mikroregionu. Po dohodě s MAS
budou otevřena 2 místa a to Dubenec a Velichovky.
 Informace o dotacích z fondů EU na programovací období 2014 – 2020. Informativní
sdělení o připravovaných dotačních programech.
Jelikož před jednáním požádal Mgr. Malý, ředitel základní a mateřské školy, o možnost
vyjádřit se ke konkursu na ředitele ZŠ a MŠ, bylo mu předáno slovo.
Mgr. Malý vysvětlil, že považuje za svou chybu, neúčast na minulém jednání ZO, kdy nemohl
ihned reagovat na slova pana Radomíra Joneše. Prohlásil, že se ostře ohrazuje vůči všemu,
co zde bylo na adresu školy řečeno.
Ke své účasti jako člena konkursní komise uvedl, že dle vyhlášky o konkursech na vedoucí
pracovníky školských zařízení je nutná účast 7 členů konkursní komise. Jedním ze členů
musí být i člen pedagogického sboru školy. Na poradě pedagogických pracovníků
dubenecké školy, za účasti starosty obce, nabídl účast kolegům. Ti ji však odmítli a tak
nominace zbyla na něj. Tak, jako tak byla pro něj účast v komisi cenná zkušenost.
Dále uvedl, že paní Martina Jonešová nepatřila mezi jeho favority. Rozhodl se již před
konkursem, po pohovoru s několika uchazeči, podporovat dle svého svědomí člověka, který
měl velké zkušenosti s vedením lidí a organizováním práce.
Pan Joneš se zeptal, zda chce Mgr. Malý vést diskusi, nebo zda chce dokončit všechno, co
si připravil a potom nechat prostor na připomínky. Mgr. Malý odvětil, že se diskusi nebrání a
tak mu pan Joneš odpověděl, že bylo již předem jasné, že jeho žena Martina Jonešová
nebude ze strany současného ředitele podporována, ale že považuje za špatné jednání ze
strany Mgr. Malého to, že jako člen komise se nakonec rozhodl zůstat ředitelem nadále.
Podle názoru pana Joneše pokud se už jednou pan Malý rozhodl rezignovat, tak měl na své
rezignaci trvat, zvlášť, když se hlásili uchazeči, kteří již měli zkušenosti s vedením větší
základní školy.
Mgr. Malý, starosta obce a pánové Petr Krejčí a Luboš Lesák panu Jonešovi potvrdili, že
nikdo z uchazečů neměl zkušenosti s vedením školy až na jednu uchazečku, která v
současnosti vede malotřídku v Jeřicích. Pan Joneš jim odpověděl, že měl odlišné informace.
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Mgr. Malý mluvil dále o tom, že rozhodnutí zůstat ve funkci ředitele musel učinit ihned v
průběhu konkursu. Rozhodl se proto, že neviděl ze strany uchazečů dostatek odborných
znalostí a nechtěl doslova, aby jeho 16 let práce přišlo vniveč. Také bylo nezbytně nutné
řešit personální obsazení školy na příští školní rok.
Dále Mgr. Malý mluvil o problému s malým množstvím dětí, které se hlásí do první třídy. Dle
jeho názoru je více problémů, které ovlivňují počet žáků prvních tříd. Jedním z hlavních
problémů je to, že rodiče, kteří nyní dojíždějí za zaměstnáním do měst a děti si berou sebou.
Dalším problémem je autobusová doprava. Díky návaznosti odjezdů a příjezdů autobusů
bylo v minulosti nutné upravit rozvrh hodin tak, že se začíná již v 7:25hod a nezřídka se
končí již v 11:00 hod. Již v minulosti několikrát Mgr. Malý jednal s dopravními společnostmi
Oredo a Iredo a dalšími, ale dle těchto společností prioritou autobusového spojení je doprava
lidí do práce a ne školní doprava. Byl zvažován i nakup školního autobusu, ale od toho se
ustoupilo. Dále se zmínil o tom, že hlavní pro nástup prvňáčků je spolupráce s mateřskými
školami, kdy pro předškoláky se dělají akce jako den otevřených dveří, nebo děti z
Dubenecké školky chodí pravidelně do tělocvičny školy.
Pan Joneš Mgr. Malému sdělil, že není přesvědčen jen o tom, že se jedná o výše zmiňované
problémy. Je přesvědčen o tom, že by škola se měla o prvňáčky víc ucházet a vycházet
rodičům a dětem vstříc.
Mgr. Malý dále uvedl, že se Dubenecká škola nemusí svým vybavením za nic stydět. Aktivně
se účastní většiny vypsaných dotačních programů. Všechny třídy jsou vybaveny
interaktivními tabulemi. V současnosti se škola účastní projektu „Škola na dotek“ což je
vybavení učitelů tablety, tak aby i oni mohli do výuky aktivně zasahovat. Dále zmínil ještě
několik dalších programů, kterých se škola v minulosti účastnila, jako jsou výjezdy dětí do
zahraničí, výuka plavání, podpora kroužků apod. Škola aktivně spolupracuje s Gymnáziem
ve Dvoře Králové nad Labem. O dění ve škole dále pravidelně informuje na vývěsních
deskách okolních obcí a na webových stránkách školy.
Dalším tématem, o kterém se Mgr. Malý zmínil a které považuje za nutné vysvětlit je
pracovní doba učitelů. Ta se skládá ze dvou částí což je samotná výuka a poté příprava na
výuku. Součástí přípravy výuky je samozřejmě i opravování sešitů a podobně. Mgr. Malý u
svých zaměstnanců nevyžaduje nutnou přítomnost ve sborovně a umožňuje práci doma.
Každý učitel se musí na výuku připravit a kdo tvrdí opak, nezná realitu učitelského prostředí.
Pan Joneš Mgr. Malému sdělil, že je mu jedno jak si učitelé svou pracovní dobu rozvrhnou,
je pro něj, ale špatné, když se rodič nemůže s učitelem v odpoledních hodinách sejít. Hosté z
řad učitelů oponovali, že mají konzultační hodiny a že i rodiče na ně samotné mají telefonní
spojení a mohou si případnou schůzku domluvit. Mgr. Malý i tak považuje za chybu to, že
učitelé někdy odcházejí ze školy již ve 12 hodin a nejsou tak dosažitelní pro rodiče či pro něj
samotného. Rozhodl se, že pracovní dobu upraví tak, aby byli učitelé ve škole přítomni
alespoň do 14 hod.
Dále Mgr. Malý uvedl, že v minulém zápisu byla uvedena pracovní doba učitelů na zkrácený
úvazek. Toto prohlášení, uvedl, pramení čistě z neznalosti problému. Pro vesnickou školu
jsou zkrácené úvazky velmi výhodné a to z hlediska aprobace. Učitelé, kteří učí speciální
předmět, který není v rozvrhu často obsažen, si v Dubenci odučí požadované hodiny v rámci
svého úvazku a zbytek hodin si doučí na jiné škole. Což značně zkvalitní rozsah výuky a
zlevní náklady na mzdu učitele (to nezlevní).
Mgr. Malý pokračoval dále s tím, jestli si pan Joneš uvědomil, co si o dubenecké škole
pomyslí lidé, kteří se například budou chtít do Dubence přistěhovat a přečtou si zápis z
minulého jednání ZO. Podle názoru Mgr. Malého jsou takto formulovaná sdělení velmi
nešťastná a vysílají nepravdivý obraz o dubenecké základní škole. Ze strany hostů z
pedagogického sboru zazněla i slova o tom, že výroky pana Joneše pedagogy urážejí. Mgr.
Malý dále prohlásil, že si uvědomuje chyby a bude se z nich snažit poučit. Pro zastupitelstvo
obce bude důležité vylepšit fungování školské rady, na čemž již pracuje s panem Lesákem.
Pan Joneš uvedl, že má na kvalitu školy jiný názor a vše sdělil již na minulém zasedání
zastupitelstva obce. Osobně si myslí, že renomé dubenecké školy může být lepší a v
minulosti se setkal s rodiči, kteří nejsou se ZŠ v Dubenci spokojeni. Mgr. Malý mu odvětil, že
nezná takovou školu, kde by byli všichni rodiče spokojeni.
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Mgr. Malý poděkoval zastupitelům za čas a ukončil tak svůj vstup do jednání zastupitelstva
obce.
Pan starosta dál pokračoval se seznamováním s činností obce za uplynulý měsíc.

Projekty








Multigenerační zóna, byla proplacena. U projektu Moštárny čekáme na peníze ze
MAS Hradecký venkov ops, které ještě SZIF neodeslal.
Biologický odpad Dubenec, Hřibojedy, Lanžov a Vilantice. Zhruba 60% kompostérů je
již vyexpedováno a jsou sepsány smlouvy o výpůjčce. Rovněž čekáme na nabídky
pojišťoven ohledně pojištění strojů – to je nyní kryto pojištěním majetku, ale na
podnět pan Tomáška ještě jednám o doplňkovém pojištění na škody způsobené na
strojích občany a naopak kdyby stroj „poškodil“ občana.
Zahrada ZŠ a MŠ – byly dokončeny výsadby a od 12.5.2015 probíhají stavební
práce.
Zateplení pož. zbrojnice – firma Chládek a Tintěra již dokončila práce na věnci a na
zateplení severozápadní stěny. Vyskytl se problém s instalací oken, kdy firma Vekra
nedodržela předepsané rozměry usazení oken a bude je předělávat. Vzdálenost
špalety okna byla na rámu 4cm, Vekra usadila okna výše a horní špaleta by takto
vycházela na 2cm
Výměna zdroje vytápění OÚ, byla dokončena instalace radiátorů a trubek rozvodu.
Byly dokončeny stavební práce a přestavba záchodů v prvním patře na kotelnu. Nyní
probíhá instalace tepelného čerpadla a komponentů kotelny.

Zeleň




Dokončujeme úklid větví štěpkováním.
Bylo dokončeno čištění potoka za koloniálem u Novotných a vyčištění bývalého
náhonu.
Bylo posekáno fotbalové hřiště, pravidelně sečeme hřiště u OÚ a nyní provádíme
sekání u požární zbrojnice. Pan Joneš upozornil na to, že při sečení se dostává tráva
až na kurty a je potřeba je po ukončení sečení zamést.

Kultura a sport
Proběhlo:






Fotbal ženatí x svobodní, zvítězili ženatí 7:5, akce se povedla, byla veliká účast,
problém byl jen s rychlostí občerstvení a s rušením nočního klidu.
Jarní zpívání 2015, i příští rok budeme směřovat tuto akci do doby Dubenecké poutě,
letos byla rovněž veliká účast. Děkujeme touto cestou Janu Šimkovi, který za
jednotku SDH zajišťoval dopravu účinkujících z Jaroměře.
Čarodějnice 2015, letos zajišťovalo kompletně SDH a to včetně soutěží pro děti, akce
se povedla. Za obec máme jen problém s konečným předáním, kdy hasičský dorost,
který má na starosti občerstvení neuklízí tak jak bylo dohodnuto. Budeme řešit se
starostou SDH panem Lubošem Lesákem.
8. Máj 2015 – jízda alegorických vozů. Akce byla posunuta z důvodu špatného počasí
z 1 na 8 května 2015. Účastnilo se celkem 15 strojů, v kategorii o nejautentičtější
podání zvítězili Vlaďka Šimková a Pavel Vejr, cenu za originalitu si odnesl pan Luděk
Pultar z Jaroměře a za nejleštěnější traktor si odnesli cenu bratři Hanáci z Dubence.
Problémem bylo opět rušení nočního klidu, u kterého zasahovala i Policie ČR.

Připravujeme:
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23.5.2015 – zájezd do divadla na představení Antoineta královna Francie. Paní
Renata Derdová oznámila, že odjezd účastníků zájezdu je v sobotu 23. května 2015
v 9:45 – 10:00 hod. z parkoviště u obecního úřadu. Po představení bude cestou zpět
do Dubence cca 45 minutová přestávka, plánovaný návrat bude ve 20-21 hod.



Připravujeme „Dětskou noc 2015“. Paní Renata Derdová seznámila zastupitele
s projektem „Dětská noc 2015“, která se bude konat po dětském dni, který pořádá
Libotov, tak aby si akce nekonkurovaly. Dětská noc bude probíhat u hasičárny,
formou procházky a několika zastavení, kde si děti zasoutěží a vyhrají ceny.
Občerstvení budou zajišťovat dobrovolní hasiči. Nepředpokládá se, že po dětské noci
bude ještě diskotéka, nebo zábava. Dobrovolníci se mohou sejít 27.5.2015 od 19:00
hod. v zasedací místnosti obecního úřadu – budou rozeslány SMS.

3.
Projednání smlouvy o věcném břemeni pro ppč.605/1 v k.ú. Dubenec
(ČEZ Distribuce)
Pan starosta sdělil, že se jedná o projednávanou smlouvu, kde se zastupitelstvo obce
naposledy usneslo na zvýšení poplatku za věcné břemeno z částku 1000,- Kč bez DPH na
3000,- Kč bez DPH tj. 3630,- vč.DPH. Pan starosta napsal firmě zastupující ČEZ Distribuce
dopis s návrhem na zvýšení ceny a ta jej akceptovala. Ze strany zastupitelů nebylo dotazů a
tak starosta navrhl hlasování
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti pro ppč.605/1 v k.ú.
Dubenec č. IP-12-2005379/VB/1 uzavřenou se společností ČEZ Distribuce, a.s.
IČ:24729035 se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ: 40502
s cenou za zřízení věcného břemene ve výši 3630,- Kč vč. DPH.
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti
č.IP-12-2005379/VB/1 uzavřenou se společností ČEZ Distribuce, a.s. IČ:24729035
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ: 40502 s cenou za zřízení
věcného břemene ve výši 3630,- Kč vč. DPH.
11-0-0

4.
Projednání smlouvy o věcném břemeni pro ppč.3159 v k.ú. Dubenec
(ČEZ Distribuce)
Stejně jako v předchozím bodě starosta oznámil, že se jedná o projednávanou smlouvu, kde
se zastupitelé naposledy usnesli na zvýšení poplatku za věcné břemeno z částky 1000,- Kč
vč. DPH na 5000,- Kč vč. DPH, firma částku akceptovala. Bylo přistoupeno k hlasování
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti pro ppč. 3159 v k.ú.
Dubenec č. EP-12-2001763 uzavřenou se společností ČEZ Distribuce, a.s.
IČ:24729035 se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ: 40502
s cenou za zřízení věcného břemene ve výši 5000,- Kč vč. DPH.
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti
č.EP-12-2001763 uzavřenou se společností ČEZ Distribuce, a.s. IČ:24729035 se
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ: 40502 s cenou za zřízení
věcného břemene ve výši 5000,- Kč vč. DPH.
11-0-0
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5.
Projednání smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih (dokumentů)
do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb
Pan starosta oznámil, že pro další provoz obecní knihovny je nutné uzavřít smlouvu o
poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů ve výši 3500,- Kč. Celý systém
funguje tak, že obce vlastnící veřejnou knihovnu touto cestou zavazují k podpoře nákupu
nových knih do tzv. výměnných fondů. To znamená, že za peníze, které pošleme regionální
knihovně v Trutnově, jsou nakoupeny knihy, které jsou poté půjčovány do místních knihoven.
Knihovnice, paní Matějčková zajišťuje výměnu knih mezi, tak aby v knihovně byly zajímavé
tituly.
Ing. Čížek uvedl, že byl zpočátku skeptikem k tomuto systému, ale že knihovna v Trutnově
mu zaslala kompletní inventuru využití dotačních prostředků a rovněž mu bylo oznámeno, že
knihy z výměnných fondů se stávají majetkem obecních knihoven.
Nebylo dalších dotazů a tak bylo přistoupeno k hlasování.
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na nákup knih (dokumentů) do výměnných
fondů v rámci regionálních knihovnických služeb uzavřenou se společností Knihovna
Městská knihovna s regionálními funkcemi, IČ:00371815 se sídlem Krakonošovo
náměstí 128, 54101 Trutnov ve výši 3500,- Kč
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih
(dokumentů) do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb
uzavřenou se společností Knihovna Městská knihovna s regionálními funkcemi,
IČ:00371815 se sídlem Krakonošovo náměstí 128, 54101 Trutnov ve výši 3500,- Kč
11-0-0

6.
Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací akce
„Chodníky v obci Dubenec – I.etapa“
Pan starosta oznámil, že výběrového řízení na dodavatele stavebních prací akce „Chodníky
v obci Dubenec – I.etapa“ se účastnili firmy (dle data podání nabídky):
1.
2.
3.
4.
5.

MATEX HK s.r.o.
SOVIS CZ, a.s.
MIROS MAJETKOVÁ, a.s.
Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
Sdružení SK-EKO Systems a KVIS

IČ:25968807
IČ:27532208
IČ:27523934
IČ:25253361
IČ:64827763

Hradec Králové
Hradec Králové
Sezemice
Pardubice
Semtín – Pardubice

Nabídky byly zkontrolovány a všechny splnily základní kvalifikační kritéria. Bylo tedy
přistoupeno k vyhodnocení dle nejnižší nabídkové ceny:
1.
2.
3.
4.
5.

Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.
MATEX HK s.r.o.
Sdružení SK-EKO Systems a KVIS
MIROS MAJETKOVÁ, a.s.
SOVIS CZ, a.s.

IČ:25253361
IČ:25968807
IČ:64827763
IČ:27523934
IČ:27532208

2639000,-- Kč bez DPH
2696065,-- Kč bez DPH
2727196,-- Kč bez DPH
2789026,07 Kč bez DPH
2798434,-- Kč bez DPH

Výběrová komise, která pracovala ve složení Luboš Lesák – předseda, Jana Řeháková –
člen, Jaroslav Huňat – člen se usnesla na vítězi výběrového řízení a to firmě Chládek a
Tintěra Pardubice, a.s. s celkovou nabídkovou cenou 2639000,- Kč bez DPH. Součástí této
ceny je kompletní dodávka chodníku včetně nového veřejného osvětlení.
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Dále pan starosta uvedl, že o tomto bodě již mělo být hlasováno na minulém jednání
zastupitelstva obce, ale došlo k následujícímu problému. Všechny firmy byly obeslány
s žádostí o vzdání se odvolání, doručenky a potvrzení žádostí ovšem dorazili po stanoveném
termínu jednání zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s výsledkem výběrového řízení na dodavatele stavebních prací v rámci
projektu „Chodníky v obci Dubenec – I.etapa“ firmou Chládek a Tintěra Pardubice
a.s., IČ:25253361, se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ
530 02 s vítěznou cenou 2639000,- Kč bez DPH,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo akce „Chodníky v obci Dubenec-I.
etapa“ s firmou Chládek a Tintěra Pardubice a.s., IČ:25253361, se sídlem Pardubice,
Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02 za celkovou cenu 2639000,- Kč bez
DPH.
11-0-0

7.
Projednání žádosti o příspěvek na činnost Mysliveckého sdružení
Dubenec
Ing. Václav Vinšálek předal obci Dubenec žádost o příspěvek na činnost mysliveckého
sdružení v roce 2015. Prostředky obce budou využity na nákup materiálu a nezbytné opravy
v honitbě (krmeliště, posedy apod.) a na opravu bažantí voliéry.
Jako každý rok a každému činnému Dubeneckému spolku navrhnul starosta finanční dar ve
výši 5000,- Kč.
Ing. Čížek se dotázal na činnost Mysliveckého sdružení pro obec. Pan starosta mu
odpověděl, že myslivci se aktivně podílejí na dětských dnech. Dále byli nápomocni při akci
MAS Hradecký venkov pro děti z měst, které v rámci přírodovědného programu navštívili
Dubeneckou základní školu.
Dále Ing. Vinšálek požádal o možnost umístění sídelní a korespondenční adresy spolku na
adrese Obecního úřadu v Dubenci. Zastupitelé s tímto návrhem souhlasí a berou jej na
vědomí.
Nebyly další dotazy a tak dal pan starosta hlasovat o usnesení.
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s finančním darem Mysliveckému sdružení Dubenec zastoupené panem
Ing. Václavem Vinšálkem, reg.č. MV VSC/1-17520/93-R, se sídlem Dubenec 210,
54455 Dubenec ve výši 5000,- Kč
b) Pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy s Mysliveckým sdružením
Dubenec, zastoupeným panem Ing. Václavem Vinšálkem, reg.č. MV VSC/117520/93-R, se sídlem Dubenec 210, 54455 Dubenec ve výši 5000,- Kč
11-0-0

8.
Projednání darovací smlouvy z MAS Hradecký venkov ops. – dětské
hřiště u MŠ v Dubenci
Pan starosta oznámil, že z důvodu ukončení udržitelnosti projektu „Dětem pro radost“, na
kterém spolupracovala obec s MAS Hradecký venkov o.p.s. je nutné převzít do majetku
hřiště, které je nainstalováno u Mateřské školy. Jedná se o logické pokračování smlouvy o
spolupráci s MAS Hradecký venkov o.p.s. uzavřené v rámci dotačního programu. Jedná se o
úplný převod majetku darem a to včetně odpisů.
Ze strany zastupitelů neměl nikdo dotaz a bylo přistoupeno k hlasování.
Zastupitelstvo obce Dubenec
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a) souhlasí s příjmem daru dětského hřiště na ppč. 1421/2 v k.ú. Dubenec od
společnosti Hradecký venkov, o. p. s. zastoupené Ing. Janou Rejlovou, ředitelkou
společnosti, se sídlem Husovo náměstí 83, 503 15 Nechanice, IČ: 275 17 730
b) pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy se společností Hradecký venkov,
o. p. s. zastoupené Ing. Janou Rejlovou, ředitelkou společnosti, se sídlem Husovo
náměstí 83, 503 15 Nechanice, IČ: 275 17 730
11-0-0

9.

Projednání nabídky na refinancování úvěrů ČS a.s.

Pan starosta oznámil, že jednal kvůli zlepšení úrokové sazby o refinancování úvěrů se
společností Česká spořitelna a.s. Byla zaslána indikativní nabídka na refinancování úvěru na
akce roku 2014. Nabídka je nyní před-schválena tak, že při zlepšení úrokové sazby bude
přistoupeno k výhodnější úrokové sazbě.
Ing. Čížek se dotázal, o které projekty se jedná. Pan starosta mu odpověděl, že o
vícenáklady projektů nákup zásahového dopravního vozidla, zateplení budovy požární
zbrojnice a změna zdroje vytápění budovy obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje přijetí investičního úvěru od České spořitelny, a.s. dle předložené nabídky
až do výše 2500000,-- (slovy: Dva miliony pětset tisíc korun českých) na částečné
financování investičních výdajů hrazených obcí Dubenec IČ:00277801 v roce 2015,
případně roku 2014 se splatností do 31.10.2022. Peněžité závazky vzniklé na
základě této smlouvy o úvěru nebudou zajištěny žádnými zajišťovacími prostředky, tj.
pouze budoucími rozpočtovými příjmy obce /města Dubenec.
b) pověřuje starostu obce Jaroslava Huňata nar. 23.02.1975 sjednáním podmínek úvěru
a podpisem úvěrové dokumentace.
9-0-1

10. Projednání žádosti o příspěvek na činnost včelařského kroužku při ZŠ
Dubenec
Pan starosta informoval o tom, že dne 13.5.2015 byla obecnímu úřadu v Dubenci doručena
žádost ing. Provazníka, vedoucího kroužku mladých včelařů, o příspěvek na činnost v roce
2015. V roce 2014 byl darován dubeneckým včelařům starší a větší včelín. Peníze budou
sloužit na obnovu a opravu tohoto včelína, tak aby mohl sloužit jako klubovna. Pan starosta
navrhnul příspěvek ve výši 5000,- jako každému činnému sdružení v obci. Nebyly další
dotazy a tak nechal hlasovat o usnesení.
zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s finančním darem včelařskému kroužku při Základní škole Dukelských
bojovníků a mateřské škole Dubenec, zastoupeným panem Ing. Ladislavem
Provazníkem, IČ: 75017881, se sídlem Dubenec 156, 54455 Dubenec ve výši 5000,Kč
b) Pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy pro včelařský kroužek při
Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole Dubenec, zastoupeným
panem Ing. Ladislavem Provazníkem, IČ: 75017881, se sídlem Dubenec 156, 54455
Dubenec ve výši 5000,- Kč
11-0-0
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11.

Projednání odměn za montáž a údržbu kluziště

Pan Radomír Joneš, předseda sportovního výboru navrhnul odměny pro brigádníky, kteří
montovali a udržovali zimní kluziště. Konkrétně pro Dominika Mikeše a Radomíra Joneše ml.
ve výši 1200,- Kč čistého každému. Svou žádost doložil počtem odpracovaných
brigádnických hodin. Ze strany zastupitelů nebylo dotazů a tak nechal pan starosta hlasovat
o usnesení.
zastupitelstvo obce Dubenec souhlasí s vyplacením odměny 1200,- Kč čistého Dominiku
Mikešovi, nar. 5.11.1994 bytem Dubenec 52 a 1200,- Kč čistého Radomíru Jonešovi ml. nar.
10.10.1997 bytem Dubenec 124.
11-0-0

12.

Diskuse

Starosta obce vyzval ing. Čížka k přednesení kalkulací vody a odpadů.
Ing. Čížek nejprve předal zastupitelům tabulky s kalkulací ceny odpadů. Zmínil, že do
výpočtu ceny zadal všechny faktury dodavatelů na straně výdajů a rovněž dohledal všechny
příjmy, které jsou ze strany společností, které se zabývají zpětným odběrem elektrozařízení
a společnosti EKO-KOM (tříděný odpad, sklo-plast-papír). Dle jeho sdělení je cena za odpad
vyrovnaná. Pokud nedojde k problémům se zpětným odběrem separovaných odpadů
společností EKO-KOM je tato cena udržitelná i v budoucnosti. Jen, podle ing. Čížka je nutno
občany upozornit na to, že v případě výpadku za třídění odpadů se cena může zvýšit až o
100,- Kč. Zastupitelé dále hovořili o možnosti změny systému svozu odpadů a to formou
možnosti placení za konkrétní množství svozů, nebo možnost nechat si vyvážet popelnici jen
jednou měsíčně. Pan starosta oznámil, že současná svozová strategie toto neumožňuje, ale
poptá se u dodavatele jak tuto situaci řešit.
Dále Ing. Čížek rozdal tabulky s kalkulací vodného. Dle jeho názoru je zde několik aspektů,
ve kterých by šla najít úspora. Prvním aspektem je nevyfakturovaná voda. Obec má přehled
o vodě vyčerpané z vrtu a uvedené do sítě, ovšem množství, které proteče přes vodoměry a
je součástí fakturace je o 35-40% nižší (poměr ztrát). Rád by znal úplné náklady, tedy kolik
vody odeberou hasiči při svém cvičení, nebo soutěžích, kolik vody je použito na technické
využití v obci na mytí a čištění kanalizace apod. Dále kolik vody se „odkalí“ a kolik jsou
skutečné ztráty vodovodního systému. Pan starosta vysvětlil, že cena surové vody – tedy
vody, která není fakturovaná je zatížena pouze náklady na energii a daní za odběr podzemní
vody, tedy že cena 1m3 surové vody se výrazně liší od ceny fakturované. Vzhledem k tomu,
že je vodovod nový jsou i ztráty minimální, což dokazují noční měření na digitálních
vodoměrech, kdy se do celého řadu nedodává voda, vodoměry nedetekují průtok.
Druhým aspektem je cena mzdových nákladů, která je dle jeho názoru příliš vysoká. Starosta
ing. Čížkovi vysvětlil, že se nejedná pouze o mzdové náklady na odečtení, fakturaci a
účtování plateb, ale i o technickou údržbu, odkalování a podobně. Vše bylo kalkulováno
podle metodiky ministerstva financí a cenová kalkulace jako taková byla zkontrolována
úřednicemi finančního úřadu. Podle jejich doporučení jsou mzdové náklady adekvátní. Tak
jako tak považuje ing. Čížek personální náklady příliš vysoké. Navrhuje například, aby se u
rekreačních objektů voda odečítala pouze pololetně, u normálních odběrů ve čtvrtletí
samoodečtem na telefonický dotaz a pololetně pochůzkou. Pan starosta dále uvedl, že
z vodného je minimálně tvořen fond obnovy vodovodu a upozornil na to, že v budoucnosti
může docházet k poruchám, které je nutné řešit a nerad by na toto používal peníze z jiných
kapitol rozpočtu obce. Shodli se na tom, že cena vody je určena dobře a obec na ceně
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netratí. Pan starosta vysvětlil změny v účtování vodného a provedení nové kalkulace na
začátku roku 2016.
Host pan Volšička se dotázal na místa odběru vody, kde není osazen vodoměr. Pan starosta
mu oznámil, že se jedná především o hydrant u požární zbrojnice, kde hasiči používají vodu
na svou přípravu a na soutěže v požárním sportu. Od poloviny roku 2014 používají vodoměr,
který byl pro ně vyroben, od té doby spotřebu vody zapisují. Dále uvedl, že na starém
vodovodu mohou být „černé“ odběry, ale ty bude velmi těžké dokázat. Na novém vodovodu
toto vyloučil.
Host pan Deger se dotazoval na opatření, které v budoucnu zamezí havárii v automatické
tlakové stanici. Pan starosta mu odpověděl, že celý systém osobně zkontroloval a zjistil, že i
zde je zařízení, které zajišťuje odeslání výstražné SMS. Toto zařízení je ovšem
z nepochopitelného důvodu v betonové šachtě a anténa nemá GSM signál. Všechny tyto
závady projednal s dodavatelem a budou odstraněny. Dále navrhuje provrtat dno šachty a
umístit zde trativod.
Pan starosta dále informoval o možném zdržení s přípravou projektu II. etapy výstavby
chodníků a to z důvodu nutnosti vypracovat projekt na přeložku plynovodu v blízkosti mostu
u zastávky „Kovárna“.
Pan Tomášek se zeptal na další postup ve vymáhání pohledávek obce mezi občany. Pan
starosta mu odpověděl, že dokončují podrobnou evidenci nedoplatků za vodné a v příštích
dvou týdnech budou rozeslány upomínky. Poté budou následovat poplatky za odpad a psy.
Dále se pan Tomášek dotazoval na jednání s Hustířankou ohledně platby za členské
příspěvky. Pan starosta mu odpověděl, že byla již dohodnuta změna stanov tak, aby všechny
obce platili pouze náklady na provoz a to rovným dílem. Posledním dotazem pana Tomáška
byl stav jednání s p. Meislem ohledně spolupráce na stavbě chodníku po jeho pozemku. Pan
starosta mu odpověděl, že na toto téma mluvil s panem Meilsem naposledy před volbami.
Napíše dopis, který rozešle zastupitelům a odešle panu Meislovi.
Pan Čtvrtečka se dotázal na situaci s čističkou odpadu u knedlíkárny. Nejen jemu připadá, že
je zde silný zápach. Pan starosta mu odpověděl, že již vloni na upozornění pana Plíštila
situaci řešil s p.Hynkem a vodoprávním úřadem. Do příštího zastupitelstva zjistí stav úprav a
bude o všem informovat.
Pan Deger se zeptal, zda starosta ví, na jakém místě se Dubenec umístil v celoročním
třídění odpadů. Pan starosta mu odpověděl, že neví, pokusí se tuto informaci zjistit.
Místostarosta pan Krejčí navrhl, aby se v období prázdnin tedy červenec-srpen zasedání
zastupitelstva nekonala. Zastupitelé souhlasili.
Pan Joneš se dotázal na možnost doplnění o jeden odpadkový koš do prostoru
příchodového chodníku k tenisovým kurtům. Starosta zajistí dodávku.
Pan starosta oznámil, že již rozeslal poptávky na akci opravu sjezdu u stavebnin. V průběhu
května budou doručeny nabídky oslovených firem a zastupitelstvo vybere na příštím
zasedání zhotovitele.
Dále již nebyly vzneseny žádné podněty do diskuse a tak pan starosta poděkoval za účast
na jednání a v 21:03 schůzi ukončil.
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 13.05.2015 – viz příloha 08. USNESENÍ ZO Dubenec
konaného dne 13.05.2015.
Datum vyhotovení zápisu: 23.05.2015
Starosta obce:
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