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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

9.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 17.06.2015
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, Irena Hlavová, a Jan Jarolímek. Radomír Joneš dorazil v 19:05, Ondřej
Janeček byl omluven. Přítomni byli 3 hosté.
Pan starosta uvítal zastupitele a hosty a poté 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. Návrh územní studie rozvojové zóny ppč.3253, 3463, 3462, 3460 a 3459 v k.ú.
Dubenec
4. Výběr zhotovitele opravy sjezdu na ppč.513/4 v k.ú. Dubenec
5. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2014
6. Schválení účetní uzávěrky a výsledku hospodaření za rok 2014
7. Rozpočtová změna 4/2015
8. Žádost o příspěvek Občanského sdružení WIST Dubenec
9. Odměny členů SPOZ
10. Smlouva o věcném břemeni služebnosti inženýrské sítě na ppč.1997/9 v k.ú.
Dubenec pro čp.91
11. Směna části parcel ppč. 446/1 za část ppč. 3775 v k.ú. Dubenec
12. Prodej parcely ppč.3410 v k.ú. Dubenec
13. Prodej parcely ppč.1704/4 v k.ú. Dubenec
14. Prodej parcely ppč.3008 v k.ú. Dubenec
15. Odkup parcely ppč.2376 v k.ú. Dubenec
16. Odkup ¾ podílu parcely ppč.1047/2 v k.ú. Dubenec
17. Odkup parcel ppč.3253 a 3463 v k.ú. Dubenec
18. Diskuse
19. Závěr
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Pan starosta se dotázal zastupitelů, zda mají k programu jednání nějaké pozměňující návrhy,
či chtějí změnit program jednání. Zastupitelé souhlasili s navrženým programem a tak nechal
pan starosta hlasovat o usnesení.
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce
Dubenec dne 17.06.2015:
1. Schválení programu
2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení
3. Návrh územní studie rozvojové zóny ppč.3253, 3463, 3462, 3460 a 3459 v k.ú.
Dubenec
4. Výběr zhotovitele opravy sjezdu na ppč.513/4 v k.ú. Dubenec
5. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2014
6. Schválení účetní uzávěrky a výsledku hospodaření za rok 2014
7. Rozpočtová změna 4/2015
8. Žádost o příspěvek Občanského sdružení WIST Dubenec
9. Odměny členů SPOZ
10. Smlouva o věcném břemeni služebnosti inženýrské sítě na ppč.1997/9 v k.ú.
Dubenec pro čp.91
11. Směna části parcel ppč. 446/1 za část ppč. 3775 v k.ú. Dubenec
12. Prodej parcely ppč.3410 v k.ú. Dubenec
13. Prodej parcely ppč.1704/4 v k.ú. Dubenec
14. Prodej parcely ppč.3008 v k.ú. Dubenec
15. Odkup parcely ppč.2376 v k.ú. Dubenec
16. Odkup ¾ podílu parcely ppč.1047/2 v k.ú. Dubenec
17. Odkup parcel ppč.3253 a 3463 v k.ú. Dubenec
18. Diskuse
19. Závěr
10-0-0

2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele
usnesení
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 17.06.2015 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 oznámil, zahájení prací na správě pohledávek obce Dubenec. Byly rozeslány
první informativní dopisy s pohledávkami za vodné. Již zhruba 25% občanů se ozvalo, buď
svůj závazek doplatilo, nebo doneslo potvrzení o zaplacení. Bohužel největší dlužníci stále
nekomunikují a tak bude postupováno tak, že budou rozeslány upomínky a pokud i poté
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nebudou dlužníci komunikovat, dojde k právnímu vymáhání pohledávek. Připravuje se
rozeslání informativních dopisů ohledně pohledávek za odpady a psy.
Dále pan starosta oznámil pokračující práce na opravě automatické tlakové stanice v horním
Dubenci. Poškození bylo nahlášeno pojišťovně Generali a ta celý případ bude řešit jako
pojistnou událost. Po technické stránce se v současnosti připravuje oprava. V podzemní
šachtě zůstanou jen elektromotory, čerpadla a tlaková čidla. Veškerá elektronika a telemetrie
bude přesunuta do rozvaděčového sloupku vedle stávajících dvou. Šachta bude rovněž
vybavena hladinoměrem, který bude přes stávající GSM spojení odesílat varovné SMS.
Oprava bude provedena v 27. týdnu.
Dále pan starosta dal na vědomí provedenou rozpočtovou změnu č.3/2015, na straně příjmů
se jednalo o dotaci ve výši 1054718,10 Kč za kompostéry, dále byly navýšeny příjmy státní
správy o 8000,- Kč a to z důvodu vyššího množství žádostí o sňatek, dále byla navýšeny
příjmy pěstitelského centra o 70000,- Kč a obec obdržela vratku 3400,- Kč celního úřadu za
poplatky na podzemní vodu a rovněž po vyúčtování kulturních akci se vrátilo dalších 1800,Kč do rozpočtu obce. Na straně výdajů se zvýšil nákup suroviny pro pěstitelské centrum
12000,- Kč, byly vyfakturovány práce na vodovodním řadu za obecním úřadem 140000,- Kč,
navýšeny byly některé § kultury o 19500,- Kč, do kategorie pohřebnictví bylo přesunuto
2500,- Kč na PHM, byl navýšen rozpočet § činnost místní správy o výdaje na dotační akci
Revitalizace zahrad škol a náklady na administraci projektu - celkem 240000,- Kč a dále byl
proveden přesun mezi účty 5169 na 8115 ve výši 115000,- Kč (úroky).
Pan starosta dále informoval o dění v Mikroregionu Hustířanka (dále MH), kdy proběhlo
zasedání 21.5.2015 a bylo projednáno:
Zpráva o stavu projektu „Doprovodná zeleň podél komunikací a cyklotras“ – byl naplánován
kontrolní den, který proběhl 4.6.2015.
1. Byla jmenována výběrová komise na projekt dodavatele akce „Dopravní značení“ – v
komisi jsou - předseda: Josef Karel, členové: Josef Jelínek, Peter Jirásek, Jaroslav
Huňat, Hana Vránová, náhradníci: Karel Havelka, Alena Skořepová, Filip Kraus
2. Zpracování zadání veřejné zakázky na Dopravní značení firmou Pavlína Tomková
3. Do funkce manažera svazku byl zvolen p. Vladimír Jaroš na dohodu o provedení
práce se základním platem 4 000,- Kč měsíčně od 1.6.2015
4. Byl schválen nákup notebooku v hodnotě 11 000 Kč
5. Byla schválena změna rozpočtu ve výdajové částce mezi položkami ve výši 11 000
Kč
Další zasedání MH proběhne 18.června 2015 od 17:00 hod ve Velichovkách na programu
bude vyhodnocení kontrolního dne „Doprovodná zeleň kolem komunikací cyklotras“, a dále
rozpočtová změna č.2/2015
Pan starosta dále seznámil zastupitele se stavem jednotlivých projektů, investovaných obcí
Dubenec. Projekt Moštárny bude proplacen z MAS Hradecký venkov ops. ve 25. týdnu,
ihned potom budou peníze odeslány na jednorázovou splátku úvěru u ČS a.s.
Biologický odpad Dubenec, Hřibojedy, Lanžov a Vilantice. 90% kompostérů je již
vyexpedováno a jsou sepsány smlouvy o výpůjčce. Co se týče pojištění strojů, drtiče a
štěpkovače, obec obdržela pouze nabídku pojišťovny Kooperativa. Pan starosta zaurgoval
nabídku u Generali, která je v současné době hlavním pojistitelem obce.
Projekt revitalizace zahrada ZŠ a MŠ v Dubenci, byly dokončeny stavební práce. Proběhl
kontrolní den na výsadby – všechny stromy úspěšně zakořenily, s ředitelem školy bylo
řešeno zalévání dřevin přes prázdniny, s části bude řešeno zaměstnanci školy a z části
zaměstnanci obce
Projekt zateplení požární zbrojnice, zde byly dokončeny elektrikářské práce a práce na
zabezpečovacím systému – zbývá propojení ve velitelské místnosti a další etapa je napojení
na řídící systém. Podle klimatických podmínek bude pokračovat práce na fasádě a průběžně
bude probíhat úklid staveniště. Při kontrolním dni byly vytknuty nerovnosti fasády kolem vrat
a některých oken, bude do dalšího kontrolního dne opraveno.
Projekt výměna zdroje vytápění OÚ, dne 9.6.2015 bylo spuštěno tepelné čerpadlo. Je nutné
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provést výměnu filtrů topné kapaliny, které byly „řídké“ a mohly by propouštět nečistoty, které
by mohly poškodit výměník tepla tepelného čerpadla. Dále byly uzavřeny smlouvy o připojení
a o dodávkách, v 24 týdnu byly provedeny revize a nyní čekáme na připojení elektroměru pro
tepelné čerpadlo a plynoměru pro bivalentní kondenzační kotel. V 25. týdnu bude
vymalována obřadní místnost a dále bude probíhat malování 1 patra obecního úřadu.
Projekt I.etapa chodníků v Dubenci - byla uzavřena smlouva o dílo s firmou Chládek a
Tintěra Pardubice a.s. na projekt „Chodníky v obci Dubenec I.etapa“ Předpokládaný termín
zahájení stavebních prací je 1.červenec 2015.
Pro kuchyni základní školy byl objednán nový ventilátor pro centrální odsávání digestoří
školní kuchyně cena 18500,- Kč bez DPH. Tento ventilátor je dodáván včetně plynulé
regulace a tak umožní stabilní odtah par z kuchyně.
Probíhá první seč trávy. Jako každý rok máme několik stížností na postup sečení, které,
v případě že jsou opodstatněné, průběžně řešíme. Ke stížnostem mohu pouze sdělit, že
práce probíhají po úsecích a v porovnání s minulým rokem jsme o 10 dní napřed. V případě
dotazů na častější provádění sekání to bude znamenat větší spotřebu PHM a tím i zvýšení
nákladů na údržbu zeleně.
Proběhla údržba zeleně mimo zastavěné území obce – v rámci projektu „Doprovodná zeleň
kolem komunikací a cyklotras“, bylo vysekáno kolem vysazených stromů a ty byly dále
upraveny tzv. „výchovným řezem“.
Paní Renata Derdová seznámila zastupitele s výsledkem kulturního zájezdu na muzikál
„Antoinetta královna Francie“ v pražském divadle Hybernia, kterou pro občany Dubence a
okolních vesnic organizoval kulturní výbor. Zájezdu se účastnilo 48 lidí, cena vstupenky
včetně dopravy byla 550,- Kč. Díky tomu, že se naplnil celý autobus tak obec nic na tento
projekt nedoplácela. Představení bylo hodnoceno jako velmi pěkné, jedinou vadou bylo, že
divadlo Hybernia nedisponuje právě pohodlným hledištěm. Kulturní výbor bude pořádat ještě
jeden zájezd, patrně v říjnu až listopadu, tentokrát na činohru – komedii a v případě zájmu
budou vybaveny dva autobusy.
Dále paní Derdová informovala o průběhu akce Dětská noc 2015. Z důvodu špatného počasí
se zúčastnilo pouze 30 dětí. Bylo to zklamání, ale na druhou stranu zaslouží uznání všichni
dobrovolníci a členové SDH, kteří s touto akcí pomáhali. Na závěr dětské noci byly odeslány
balonky s pohlednicemi, které by měl nálezce vrátit odesilateli a sdělit mu kam až jeho
balonek doletěl. Ing. Čížek paní Derdové předal dvě pohlednice, které dolétly až na jeho
zahradu, aby je předala malým odesilatelům.
Dále se z oblasti kultury řešil oblíbený pohádkový les, který se vždy konal první sobotu
v září. Pan starosta slíbil kontaktovat paní Lucii Černou a sdělí její stanovisko Renatě
Derdové.
Další akci, na kterou je nutné zahájit přípravu je Posvícení, poslední zářijový víkend.
V sobotu se bude konat „Den mužů“ – silové soutěže a samozřejmě fotbal ženatých proti
svobodným. Tentokrát v areálu u požární zbrojnice. Součástí této akce bude i „Bleší trh“
budou pozváni stánkaři a bude umožněno prodávat i věci lidem z obce. Například lidem
doma zbývá nějaká zbytečná elektronika, nebo malý nábytek a podobně, můžou vše donést
na „bleší trh“ a vše zde prodat svým spoluobčanům.
Pan Tomášek rovněž navrhl aby se vymyslel program pro děti před hasičskou noční soutěží,
tak aby tato akce mohla být odstartována již odpoledne. Paní Derdová vymyslí nějaké
náměty na Hasičské odpoledne nebo další…

3.
Návrh územní studie rozvojové zóny ppč.3253, 3463, 3462, 3460 a
3459 v k.ú. Dubenec
Pan starosta oznámil zastupitelům další postup v projektu nového územního plánu obce
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Dubenec. Projekční kancelář REGIO navrhuje novou rozvojovou plochu na parcelách
ppč.3253,3463,3462,3460 a 3459 v k.ú. Dubenec. Dle sdělení projekční kanceláře je nutné
nechat zpracovat „Územní studii“, která bude řešit inženýrské sítě, parcelaci a návrh přístupu
k jednotlivým domům.(z důvodu vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu) Pan starosta
požádal Ing.arch. Roberta Chládka o prvotní zpracování studie a návrhu podmínek
prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu. Z této studie vyplynuly tři základní
parcelní schémata a podmínky zadání pro budoucí stavebníky.
Zpracovatelem studie je stavební úřad ve Dvoře Králové nad Labem, investorem obec
Dubenec, předpokládaná cena této studie je 18-20 tis. Kč. Výhodou územní studie je značné
zjednodušení stavebního řízení, které velmi urychlí projekční a úřední přípravu výstavby
rodinných domů. Dále nebude docházet ke zmatkům v rozdělení parcel a v neposlední řadě
tak dojde k ochraně práv jednotlivých vlastníků.
Ze strany zastupitelů zazněl dotaz na velikost budoucích parcel, pan starosta sdělil, že není
zájmem obce z této části obce tvořit „satelitní“ sídliště, ale že je potřeba ochránit krajinný ráz
a tak bude povolen nejmenší rozměr parcely minimálně 700m2. I tak je zde místo pro cca 20
rodinných domů. Součástí studie bude i příprava přístupu k jednotlivým parcelám, tedy
silnice a chodníky, a dále inženýrských sítí jako je plyn, elektřina, dešťová a splašková
kanalizace. Ze strany zastupitelů nebylo dalších dotazů a tak nechá pan starosta hlasovat o
usnesení.
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje zpracování zadání územní studie pro ppč.3253, 3463, 3462, 3460 a 3459
v k.ú. Dubenec odborem výstavby a územního plánování při Městském úřadě v Dvoře
Králové nad Labem,
b) pověřuje starostu jednáním s odborem výstavby a územního plánování při Městském
úřadě ve Dvoře Králové nad Labem ve věci zpracování územní studie pro ppč. 3253,
3463, 3462, 3460 a 3459 v k.ú. Dubenec.
10-0-0

4.

Výběr zhotovitele opravy sjezdu na ppč.513/4 v k.ú. Dubenec

Pan starosta oznámil, že v průběhu dubna rozeslal poptávku na opravu sjezdu na ppč.513/4
v k.ú. Dubenec. Naproti stavebninám Paclík s.r.o., příjezd k nemovitostem manželů
Gáborových a Šolcových, rovněž sjezd na polní cestu a pole. Obdržel zpět následující
nabídky:
Alprim CZ s.r.o.
Repare Trutnov s.r.o.
Borta s.r.o.
Tlachač s.r.o.
M-Silnice (SEVER)

Velké Poříčí
Trutnov
Černožice
Svoboda n.Ú
Jičín

IČ: 28811470
IČ: 64824781
IČ: 48151050
IČ: 03505847
IČ: 42196868

95650,07 vč. DPH
80128,60 vč. DPH
74528,20 vč. DPH
89519,90 vč. DPH
88999,40 vč. DPH

Dle obchodního rejstříku zkontroloval pravdivost údajů o jednotlivých firmách a nabídky dál
vyhodnotil následovně.
Borta s.r.o.
Repare Trutnov s.r.o.
M-Silnice (SEVER)
Tlachač s.r.o.
Alprim CZ s.r.o.

Černožice
Trutnov
Jičín
Svoboda n.Ú
Velké Poříčí

IČ: 48151050
IČ: 64824781
IČ: 42196868
IČ: 03505847
IČ: 28811470

74528,20 vč. DPH
80128,60 vč. DPH
88999,40 vč. DPH
89519,90 vč. DPH
95650,07 vč. DPH

Dle poptávkového řízení je vítězem firma Borta s.r.o. z Černožic s cenou 74528,20 Kč vč.
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DPH. Ze strany zastupitelů nebyly dotazy a tak dal starosta hlasovat o usnesení.
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje vítěze poptávkového řízení na akci „Oprava sjezdu na ppč.513/4 v k.ú.
Dubenec“ firmu Borta s.r.o., IČ: 48151050 se sídlem Černožice, Sehnoutkova 59,
PSČ 50304 s výslednou cenou 74528,20 Kč vč. DPH,
b) pověřuje starostu obce objednáním dodávky akce „Oprava sjezdu na ppč.513/4 v k.ú.
Dubenec“ u firmy Borta s.r.o., IČ: 48151050 se sídlem Černožice, Sehnoutkova 59,
PSČ 50304 zastoupenou Ing. Jiřím Burianem s výslednou cenou 74528,20 Kč vč.
DPH.
10-0-0

5.

Projednání závěrečného účtu obce za rok 2014

Pan starosta oznámil zastupitelům, že jako každý rok je nutné projednat a schválit závěrečný
účet obce za rok 2014. Dále pan starosta zastupitelům a hostům přečetl údaje ze zveřejnění
závěrečného účtu, tak jak byl zveřejněn na úřední desce.
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté dotace
Příjmy celkem
Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo: Příjmy - výdaje
Třída 8 - financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Fond rezerv
Fond sociální
Změna stavu krátk.pr.na BU
Financování celkem
Přebytek ( - ), ztráta ( + )

Rozpočtová Upravený
opatření
rozpočet

Plnění
31.12.2014

% plnění k
upravenému
k rozpočtu
9032,5
100
100
1889,3
100
120,6
430,6
16707,9
27750,3
227,4
22900,6
100
5760,2
28660,8
k

8746,5
2008
18
376
11148,5
8609,5
390
8999,5

286
-118,7
102,6
3503,9
3773,8
1463,2
5370,3
6833,5

9032,5
1889,3
120,6
3879,9
14922,3
10072,7
5760,3
15833

2149

-3059,7

-910,7

-910,5

-1908

828

-1080

-1080

-241

2231,7

1990,7

1324,3

-2149

3059,7

910,7

+244,3

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu
(výkaz FIN 2-12).
2) Hospodářská činnost obce
les

příjmy: 511,8

výdaje:

581,5

7
voda:

příjmy: 246,7

výdaje:

219,1

3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací
Výkaz Rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým
přístupem na www.dubenec.cz v sekci: závěrečný účet 2014
K nahlédnutí jsou na obecním úřadu v kanceláři účetní obce. Výkazy a příloha obsahují
údaje o
stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavu.
4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
úrovně
Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2014 je zpracován viz.níže. Dotace
byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby do Evropského
parlamentu ve výši Kč 4.729,22,-, na volby OÚ a Senátu ve výši Kč 9.792,12,- byly vráceny
do státního rozpočtu dne 15.1.2015. Finanční prostředky ve výši Kč 16.200,- na SDH byly
řádně vráceny ve dvou částkách ve dnech 15.1.2015 a 21.1.2015.
Položka 4111 – Neinv. přijaté transf.z VPS SR
Volby do Evropského parlamentu
UZ 98348
Volby OÚ a Senátu
UZ 98187

částka 17,5 tis.
částka 27 tis.

Položka 4112 – Neinv. přijaté transfery ze SR
KÚ KHK Výkon státní správy

částka 358,8 tis.

Položka 4113 – Neinv. přijaté transfery ze SF
Lesnická technika

UZ 89018

částka 12,4 tis.

Lesnická technika

UZ 89017

částka 4,1 tis.

Položka 4116 – ostatní nerv.přijaté transfery ze SR
aktivní politika zaměstnanosti pro obce (Úřad práce – VPP)

částka 137 tis.

Položka 4122 – neinv. přijaté transfery od krajů
KÚ KHK – na činnost JSDH (školení,vybavení….)

částka 17 tis.

Položka 4213 – Investiční přijaté transfery ze SF
Lesnická technika

UZ 89518

částka 17,9 tis.

Lesnická technika

UZ 89517

částka 5,9

Rozhlas

UZ 90877

částka 7,6 tis.

ZŠ

UZ 95199

částka 10,8 tis.

ZŠ

UZ 90877

částka 1,7 tis.
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Položka 4216 – ostatní investiční přijaté transfery ze SR
Rozhlas

UZ 15825

částka 129,7 tis.

ZŠ

UZ 95189

částka 184,6 tis.

ZŠ

UZ 95189

částka 29,9 tis.

Zametací stroj

UZ 15832

částka 160 tis.

Zametací stroj

UZ 15833

částka 2721,5 tis.

5) Inventarizace majetku
Byla provedena inventarizace majetku k 31.12.2014. Byly zjištěny inventarizační rozdíly a
nedostatky. Vše je podrobně popsáno v inventarizační zprávě.
6) Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dukelských bojovníků a
mateřská škola Dubenec za rok 2014
Hlavní činnost
Hospodářská činnost

náklady

výnosy

výsledek hospodaření

10 139,6

10139,6

0

62,3

64,5

2,2

7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Dubenec 2014
Přezkoumání hospodaření provedla kontrolní skupina oddělení kontroly obcí a analýz KHK,
ve složení: Světlana Hrivňáková a Markéta Fejková.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004Sb., o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu
15.10.2014 – 16.10.2014 (dílčí přezkoumání) a 30.3.2015 – 31.3.2015 (konečné
přezkoumání).
Závěr zprávy :
byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst.3 písm.b) zákona 420/2004 Sb.),
závažné chyby a nedostatky ( §10 odst. 3písm. c) zákona č. 420/2004 sb.), při přezkoumání
hospodaření se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona 420/2004 Sb.
Poté co starosta seznámil zastupitele obce se závěrečným účtem, předal slovo ing. Čížkovi,
předsedovi finančního výboru. Ing. Čížek oznámil, že nemá, co by k závěrečnému účtu
dodal, je to každoročně zpracovávaný dokument, který ze zákona muší být zveřejněn a
projednán. Dle názoru ing. Čížka je zpracován odpovědně a plně odráží hospodaření obce
Dubenec. Nikdo další neměl dotazy ani připomínky a tak dal pan starosta hlasovat o
usnesení.
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje závěrečný účet obce Dubenec za rok 2014
10-0-0

6.

Schválení účetní uzávěrky a výsledku hospodaření za rok 2014

Pan starosta seznámil zastupitele s hospodařením obce za rok 2014. Stejně jako závěrečný
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účet je nutné schválit (Jmenovitě) účetní závěrku za rok 2014 a převést výsledek
hospodaření do roku 2015. Inventarizací a kontrolou účetní závěrky byly zjištěny chyby
v minulém účetním období, jako špatně naúčtovaný úvěr, nebo nesrovnalosti jako
neprovedené technické zhodnocení majetku, různé účtování kulturních akcí na SPOZ a
kulturu a sport a chyby v účtování hospodaření s odpadními vodami. Doklad Rozvaha a
účetní závěrka byl zveřejněn jako součást závěrečného účtu na elektronické úřední desce.
Po dohodě s auditory a účetní obce navrhnul účetní závěrku schválit s výhradami, tak, že
opravy budou provedeny v období účetního roku 2015. Tyto opravy byly již z cca 90%
provedeny. Dále je nutné převést hospodářský výsledek obce ve výši 959.789,- Kč z účtu
431 v roce 2014 na účet 432 v roce 2015.
Pan starosta dále požádal ing. Čížka zda, jako předseda finančního výboru, má zájem
doplnit či vyjasnit detaily účetní závěrky za rok 2014. Ing. Čížek řekl, že závěrka je
zpracována dle výkazů období roku 2014 a jako takovou ji s výhradami odsouhlasí. Nebylo
dalších dotazů, ani připomínek a tak dal pan starosta hlasovat o usnesení.

Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje účetní závěrku za rok 2014 s opravami do dalšího období,
b) souhlasí s protokolem č.1/17-06-2015 o schválení účetní závěrky za rok 2014,
c) převádí výsledek hospodaření obce Dubenec ve výši 959 789,- Kč do účetního roku
2015 na účet 432.
10-0-0

7.

Rozpočtová změna 4/2015

Pan starosta oznámil, že byla zpracována rozpočtová změna č.4/2015. Na straně příjmů a
výdajů bylo zaúčtováno proplacení dotace na Pěstitelské centrum a úvěru u České spořitelny
a.s., dále byly proúčtovány dotace úřadu práce na zaměstnance v režimu veřejně
prospěšných prací. Dalšími položkami byly přesuny v položkách místní správy. pěstitelského
centra a čištění odpadních vod.
Ing. Čížek podotknul, že nerozumí vztahům v rozpočtové změně, pan starosta zkontroloval
rozpis rozpočtové změny č.3 a rozpočtové změny č.4 a uvedl, že některé vztahy mezi
jednotlivými účty jsou zahrnuté, jak v číselné formě účetního dokladu rozpočtové změny, tak
v textové části, tak jak mu nadiktovala hlavní účetní.
Ing.Čížek uvedl, že dle jeho propočtů je na straně výdajů schváleno rozpočtovou změnou
cca 240 tis. Kč, které ovšem nevidí na straně příjmů. Pan starosta mu odpověděl, že je to
zkreslující, protože přijatá dotace se nejprve musí zaúčtovat na straně příjmů a poté na
straně výdajů. Rozpočtová změna č.3 řešila přijetí dotace, rozpočtová změna č.4 řešila výdaj
za dotaci. Ing. Čížek shrnul celou debatu tak, že se vše odrazí ve výkazu FIN za červen a
ten bude finančním výborem zkontrolován. Pan Tomášek uvedl, že se ve výkazu číselném a
textovém také špatně orientuje a tak starosta na příští rozpočtovou změnu připraví lepší
komentář, nebo pozve paní účetní na jednání ZO. Bylo přistoupeno k hlasování.
Zastupitelstvo obce Dubenec souhlasí s rozpočtovou změnou č.4/2015
9-0-1

8.

Žádost o příspěvek Občanského sdružení WIST Dubenec

Pan starosta oznámil, že dne 27. května 2015 podal pan Michal Štarman, předseda
občanského sdružení WIST IČ:22873627 se sídlem Dubenec 134, 54455 Dubenec žádost o
příspěvek na sportovní činnost, konkrétně na cyklistické závody a vybavení. Dále při
rozhovoru se starostou oznámil, že ve sdružení zvažují podporu hokeje, tak aby o příspěvek
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na bruslení mohlo žádat sdružení a ne jednotlivec, tak jako tomu bylo v minulosti a
nekomplikoval tak rozhodování zastupitelstva a účetnictví obce.
Pan starosta navrhnul příspěvek ve výši 5000,- Kč jako každému Dubeneckému spolku. Pan
Tomášek se zeptal, jakou činnost občanské sdružení WIST v Dubenci, nebo pro občany
obce vykonává. Pan starosta mu odpověděl, že se WIST zabývalo organizací cyklistických
závodů. Pan Tomášek dále uvedl, že ho zajímá, jak bude sdružení WIST přínosné pro
Dubenec, zda se bude účastnit organizace dětských dnů a jiných akcí pořádanými obcí.
5000,- Kč bianko se mu nelíbí a bude hlasovat proti. Pan Starosta uvedl, že bude
samozřejmě zkontrolována účelnost daru, dále se zeptal hosta pana Karla Volšičky st. na
jeho názor, protože pan Štarman mluvil právě o tom, že Dubenecký neregistrovaný tým měl
v minulosti problémy s čerpáním podpory od obce a tak bude sdružení WIST žádat za ně.
Pan Volšička sdělil, že o tomto problému pouze s panem Štarmanem hovořil, na dalších
krocích se ovšem ještě nedohodli. Ing. Čížek uvedl, že každý Dubenecký spolek přispívá do
obce nějakou činností a u sdružení WIST o žádné činnosti neví a ani neví kteří, nebo kolik
Dubeneckých občanů je ve sdružení organizováno. Pan Starosta tedy rozhodl o odročení
rozhodnutí o příspěvku občanskému sdružení WIST. Pana Štarmana bude kontaktovat a
vyzve ho k tomu, aby dodal zprávu o tom kolik Dubeneckých občanů je v občanském
sdružení a jaké aktivity bude pro obec Dubenec sdružení WIST vykonávat.
Zastupitelstvo obce Dubenec bere na vědomí žádost občanského sdružení WIST, IČ:
22873627 se sídlem Dubenec 134, 54455 Dubenec.

9.

Odměny členů SPOZ

Pan starosta oznámil, že předsedkyně SPOZ paní Ludmila Vobicková předložila ke
schválení odměny pro členy SPOZ (Sboru pro občanské záležitosti) za první pololetí roku
2015 v celkové částce 11500,- Kč.
Konkrétně:
Jana Matějčková, Kateřina Dohnalová a Lenka Šimková po 2500,- Kč. Marie Burešová a
Ludmila Vobicková po 2000,- Kč.
SPOZ za první polovinu roku organizoval 3x sraz seniorů, Jarní zpívání 2015, proběhlo 29
návštěv seniorů s gratulací. Proběhly 2 semestry univerzity 3 věku. Dále členky vypomáhaly
při úklidu v kostele před Dubeneckou poutí.
Ing. Čížek se dotázal, zda skutečně proběhly 3 srazy seniorů za první pololetí, pan starosta
mu odpověděl, že ano. Dále ing. Čížek uvedl, že se mu odměny zdají být příliš vysoké oproti
času, který členky SPOZ práci věnují. Ve srovnání například s přípravou kluziště, kdy pan
Joneš ml. a pan Mikeš dostali v přepočtu 40,- Kč na hodinu. Pan starosta ing.Čížkovi
odpověděl, že činnost SPOZ je velmi přínosná pro seniory v obci Dubenec. SPOZ má
v Dubenci velkou tradici a seniory samotnými je činnost SPOZ vnímána velmi pozitivně.
Například byla organizována univerzita 3 věku a ta zaznamenala vysokou účast a velkou
oblibu. Již nyní se senioři připravují na nové výukové programy, které je čekají příští rok.
Bylo přistoupeno k hlasování
Zastupitelstvo obce Dubenec souhlasí s vyplacením odměn za 1. pololetí roku 2015 členkám
SPOZ, Janě Matějčkové, Kateřině Dohnalové a Lence Šimkové každé po 2500,- Kč čistého.
Marii Burešové a Ludmile Vobickové každé po 2000,- Kč čistého.
8-0-2

10. Smlouva o věcném břemeni služebnosti inženýrské sítě na
ppč.1997/9 v k.ú. Dubenec pro čp.91
Pan starosta oznámil, že při vypracovávání podkladů pro legalizaci pramenního vývěru za
koloniálem Novotný na ppč.1997/9 v k.ú. Dubenec bylo zjištěno vodovodní potrubí, které
slouží k zásobování užitkovou vodou nemovitosti čp.91 manželů Ivana a Hany Kovářových.
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Po místním šetření pan Kovář prokázal doklady povolení na vybudování této přípojky a
požádal obec o zanesení této inženýrské sítě do věcného břemene na parcelu ppč.1997/9
pro vlastníka nemovitosti čp.91. Vodovodní přípojka včetně ochranného pásma byla
zaměřena a zanesena do geometrického plánu, který byl potvrzen Katastrálním pracovištěm
v Trutnově. S panem Ivanem Kovářem jsme se dohodnuli, že věcné břemeno bude zřízeno
bezplatně. Pan Kovář pouze uhradí náklady na geometrický plán a vklad do katastru, to činí
4000,- Kč za GP a 1000,- Kč za návrh vkladu věcného břemene. Celková cena činí 5000,Kč. Ze strany zastupitelů nebylo dotazů a připomínek a tak nechal pan starosta hlasovat o
usnesení.
zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s věcným břemenem služebnosti inženýrské sítě na parcele ppč.1997/9
v k.ú. Dubenec pro vlastníka nemovitosti čp.91 v Dubenci
b) Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o věcném břemeni služebnosti inženýrské
sítě na parcele ppč.1997/9 v k.ú. Dubenec s vlastníkem nemovitosti čp.91 v Dubenci
10-0-0

11.

Směna části parcel ppč. 446/1 za část ppč. 3775 v k.ú. Dubenec

Pan starosta oznámil, že byl již zveřejněn záměr směny o který požádali manželé Lesákovi.
Konkrétně podali žádost o směnu části parcely ppč.446/1 v k.ú. Dubenec ze svého
vlastnictví za stejně velký díl parcely ppč.3775 v k.ú. Dubenec ve vlastnictví obce. Důvodem
této směny je vznik stavebního pozemku mimo ochranné pásmo vysokého napětí a možnost
vystavění rodinného domu. Směna byla zaměřena a dle geometrického plánu (GP) č.66030/2014, který byl potvrzen katastrálním pracovištěm v Trutnově. Tato směna již byla
projednána a záměr směnit pozemky byl projednán usnesením č.36/2015-5.ZO, zveřejněn
byl pod číslem zveřejnění 20/2015 od 29.5.2015 do 17.6.2015. Manželé Lesákovi obci uhradí
náklady na GP a návrh na vklad, tedy 5203,- za GP a 1000,- Kč za návrh vkladu. Celková
cena je 6203,- Kč. Nebylo dalších dotazů a tak nechal pan starosta hlasovat o usnesení.
zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí se směnou části parcely ppč. 3775 v k.ú. Dubenec ve vlastnictví obce za
stejně velkou část parcely ppč.446/1 v k.ú. Dubenec ve vlastnictví SJM Luboše a
Romany Lesákových, oba bytem Dubenec 135, 54455 Dubenec,
b) Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o směně části parcely ppč. 3775 v k.ú.
Dubenec ve vlastnictví obce za stejně velkou část parcely ppč.446/1 v k.ú. Dubenec
ve vlastnictví SJM Luboše a Romanu Lesákovi, bytem Dubenec 135, 54455
Dubenec.
9-0-1

12.

Prodej parcely ppč.3410 v k.ú. Dubenec

Dalším bodem jednání byla žádost pana Michala Štarmana, který v roce 2014 požádal obec
Dubenec o prodej parcely ppč. 3410 v k.ú. Dubenec, po dohodě došlo k oddělení této
parcely o pruh, pod kterým vede vodovodní řad. Na prodej tedy zbylo 2188 m2 na tento
pozemek byl zpracován znalecký posudek, cena dle cenového posudku je 26540,- Kč.
Výsledná cena se bude skládat z oceněné ceny pozemku 26540,- Kč + náklady na GP
4356,- Kč + náklady na cenový posudek 1452,- Kč a 1000,- Kč za podání katastru
nemovitostí. Celková cena je 33348,- Kč.
Ing. Čížek se dotazoval, proč vůbec tento pozemek obec prodává. Pan starosta mu sdělil, že
o prodeji rozhodlo ještě bývalé zastupitelstvo. Dále, že v současnosti je pozemek rozorán a
neplní funkci trvalého travního porostu, tak jak je předepsáno katastrem nemovitostí. Pan
Štarman ve své žádosti popsal, že chce pozemek využít k zemědělské činnosti a to chovu
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koní a výrobě sena. Ing. Čížek dodal, že v prodeji vidí jiný záměr a že si myslí, že by se
změnou územního plánu z tohoto pozemku mohla stát stavební parcela. Pan starosta mu
sdělil, že celá parcela 3410 je již mimo zastavitelné území obce a pokud by zde někdy někdo
chtěl pozemky pro výstavbu, musel by nejdříve projít řízením na vyjmutí půdy ze
zemědělského půdního fondu (ZPF) a změnit územní plán obce. Dle současných zákonů je
ovšem nutné nejdříve využít všechny parcely, které jsou k dispozici k výstavbě v obci, teprve
potom lze žádat o rozšíření zastavitelného území a i potom je velmi těžké ze ZPF půdu
vyjmout pro účely výstavby, pokud ano tak pouze ve veřejném zájmu. Zastupitelé dále
neměli žádné dotazy a tak nechal pan starosta hlasovat o usnesení
zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s prodejem odděleného dílu parcely ppč.3410/1 v k.ú. Dubenec, druh
pozemku trvalý travní porost o výměře 2188m2 za 33348,- Kč panu Michalovi
Štarmanovi, nar.08.08.1965, bytem Dubenec 212, 54455 Dubenec
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy na prodej parcely ppč.3410/1 v k.ú.
Dubenec, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 2188m2 za 33348,- Kč s
panem Michalem Štarmanem, nar.08.08.1965, bytem Dubenec 212, 54455 Dubenec
6-1-3

13.

Prodej parcely ppč.1704/4 v k.ú. Dubenec

Další projednávanou žádostí byla žádost paní Jany Horákové, která požádala obec Dubenec
o prodej parcely ppč. 1704/4 v k.ú. Dubenec o výměře 216m2, Tato parcela sousedí s její
nemovitostí čp. 201, kde žijí její rodiče, na pozemku se nachází studna vybudovaná před
rokem 1965 (neeviduje se). Ocenění pozemku bylo provedeno srážkou ze směrné hodnoty
v celkové ceně 12875,- Kč. V zastavěném území není nutný znalecký posudek. Výsledná
cena se bude skládat 12875,- Kč a 1000,- Kč za podání katastru nemovitostí. O záměru
prodeje bylo rozhodnuto usnesením č.53/2015-7.ZO, záměr byl zveřejněn pod č.22/2015 od
29.5.2015 do 17.6.2015. Bylo přistoupeno k hlasování.
zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s prodejem parcely ppč.1704/4 v k.ú. Dubenec, druh ostatní plocha o
výměře 216 m2 za 13875,- Kč paní Janě Horákové, nar.17.04.1961, bytem Libušina
2769, 54401 Dvůr Králové nad Labem,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy na prodej parcely ppč. 1704/4 v k.ú.
Dubenec, druh pozemku ostatní plocha o výměře 216 m2 za 13875,- Kč s paní Janou
Horákovou, nar.17.04.1961, bytem Libušina 2769, 54401 Dvůr Králové nad Labem.
10-0-0

14.

Prodej parcely ppč.3008 v k.ú. Dubenec

Pan starosta předložil k projednání žádost paní Markéty Snopkové, ta požádala obec
Dubenec o prodej parcely ppč. 3008 v k.ú. Dubenec o výměře 311m2, Tato parcela sousedí
se zahradou a zahradním domkem ve vlastnictví paní Snopkové. Ocenění pozemku bylo
provedeno srážkou ze směrné hodnoty v celkové ceně 12592,- Kč. Výsledná cena se bude
skládat 12592,- Kč a 1000,- Kč za podání katastru nemovitostí. O záměru prodeje bylo
rozhodnuto usnesením č.54/2015-7.ZO, záměr byl zveřejněn pod č.23/2015 od 29.5.2015 do
17.6.2015.
Ing. Čížek uvedl, že nechápe takový cenový rozdíl, kdy pan Štarman za 1m2 zaplatí zhruba
15,- Kč a paní Horáková a paní Snopková zhruba 43,- Kč. Pan starosta mu sdělil, že
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pozemek, který kupuje pan Štarman je určen jako zemědělský, kdežto pozemky, které kupují
paní Horáková a Snopková jsou v zastavěném území obce a jako takové mají jiný odhad.
Nebyly další dotazy a tak nechal pan starosta hlasovat o usnesení.
zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s prodejem parcely ppč.3008 v k.ú. Dubenec, druh trvalý travní porost o
výměře 311 m2 za 13592,- Kč paní Markétě Snopkové, nar. 12.08.1975, bytem
Dubenec 113, 54455 Dubenec,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy na prodej parcely ppč.3008 v k.ú.
Dubenec, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 311 m2 za 13592,- Kč s paní
Markétou Snopkovou, nar. 12.08.1975, bytem Dubenec 113, 54455 Dubenec.
9-0-1

15.

Odkup parcely ppč.2376 v k.ú. Dubenec

Dále se zastupitelé zabývali nabídkou pana Josef Dubského, který nabídl obci Dubenec k
prodeji parcelu ppč. 2376 v k.ú. Dubenec, druh pozemku ostatní komunikace o výměře 376
m2, Na této parcele leží přístupová cesta k JPÚ Jedlina a nemovitosti ve vlastnictví pana
Dubského. Výsledná cena se bude skládat z ceny pozemku dle ceny stanovené
pozemkovým úřadem 3569,- Kč a 1000,- Kč za podání katastru nemovitostí. O záměru
odkupu bylo rozhodnuto usnesením č.44/2015-6.ZO, záměr byl zveřejněn pod č.21/2015 od
29.5.2015 do 17.6.2015. Starosta dále uvedl, že tuto cestu využívá i obec Dubenec
k přístupu na tzv. biokoridor Jedlina – Jednotná pozemková úprava Jedlina. Nebyly další
dotazy a tak nechal pan starosta hlasovat o usnesení.
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí se zakoupením parcely ppč.2376 v k.ú. Dubenec, druh pozemku ostatní
komunikace o výměře 376 m2 za 4569,- Kč ze SJM Dubský Josef a Dubská Věra,
LV108, trvale bytem Dubenec 98, 54455 Dubenec,
b) pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy na parcelu ppč.2376 v k.ú. Dubenec,
druh pozemku ostatní komunikace o výměře 376 m2 za 4569,- Kč s SJM Dubský
Josef a Dubská Věra, LV108, trvale bytem Dubenec 98, 54455 Dubenec.
10-0-0

16.

Odkup ¾ podílu parcely ppč.1047/2 v k.ú. Dubenec

Pan starosta seznámil zastupitele s dalším bodem jednání a to nabídkou pana Jiřího Rezka,
který nabídl obci Dubenec k prodeji ¾ podílu na parcele ppč. 1047/2 v k.ú. Dubenec, druh
pozemku zahrada o výměře 263 m2, Na této parcele leží cesta pro přístup k nemovitostem
pana Jákla, paní Zelendové a paní Blovské (bývalá nemovitost Josefa Pěnčáka). Výsledná
cena se bude skládat z ceny pozemku dle ceny podílů stanovené pozemkovým úřadem
1900,- Kč a 1000,- Kč za podání katastru nemovitostí. O záměru odkupu bylo rozhodnuto
usnesením č.55/2015-7.ZO, záměr byl zveřejněn pod č.24/2015 od 29.5.2015 do 17.6.2015.
Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení.
zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí se zakoupením ¾ podílu parcely ppč.1047/2 v k.ú. Dubenec, druh pozemku
zahrada o výměře 263 m2 za 2900,- Kč od pana Jiřího Rezka, nar.10.1.1950, bytem
Nouzov 17, 54401 Litič,
b) pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy na ¾ podílu parcely ppč.1047/2
v k.ú. Dubenec, druh pozemku zahrada o výměře 263 m2 za 2900,- Kč s Jiřím
Rezkem, nar. 10.01.1950, bytem Nouzov 17, 54401 Litič.
10-0-0
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17.

Odkup parcel ppč.3253 a 3463 v k.ú. Dubenec

Posledním projednávaným bodem byla nabídka manželů Rezkových, kteří nabídli obci
Dubenec k prodeji parcely ppč.3253 a 3463 v k.ú. Dubenec, druh pozemku orná půda o
výměře 1855 a 14963 m2. Tyto parcely jsou v novém územním plánu připravovány pro
výstavbu rodinných domů. S manžely Rezkovými byla dohodnuta cena 38,- Kč za m2 při
odkupu obou parcel. Splátky budou rozloženy rovnoměrně čtvrtletně do konce roku 2017,
rovněž bude možná předčasná splátka. O záměru odkupu bylo rozhodnuto usnesením
č.56/2015-7.ZO, záměr byl zveřejněn pod č.25/2015 od 29.5.2015 do 17.6.2015. Pan
Čtvrtečka se dotazoval, zda obec na výkup pozemků má prostředky. Pan starosta mu sdělil,
že ano. Další zajištění je prodejem parcel, který poprvé proběhne na podzim příštího roku.
Další dotazy nebyly a tak bylo přistoupeno k hlasování.
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí se zakoupením parcel ppč.3253, druh orná půda a výměře 1855 m2 a ppč.
3463, druh orná půda o výměře 14963 m2 za celkovou kupní 639084,- Kč rozloženou
rovnoměrně do čtvrtletních splátek splacených do konce roku 2017, od SJM Rezek
Jiří a Rezková Antonie, LV 36, oba trvale bytem Nouzov 17, 54401 Litič,
b) pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy na odkup parcel ppč.3253, druh
orná půda a výměře 1855 m2 a ppč. 3463, druh orná půda o výměře 14963 m2 za
celkovou kupní 639084,- Kč rozloženou rovnoměrně do čtvrtletních splátek
splacených do konce roku 2017, s SJM Rezek Jiří a Rezková Antonie, LV 36, oba
trvale bytem Nouzov 17, 54401 Litič,
10-0-0

18.









Diskuse
Pan Petr Čtvrtečka předložil k nahlédnutí „Žirečský občasník“ jako námět vzhledu
Dubeneckého zpravodaje. Pan starosta mu sdělil, že obec má technické prostředky
na vydávání zpravodaje, ale problém je se psaním článků. Paní Renata Derdová
přislíbila pomoc s vydáváním zpravodaje a domluvili se se starostou o dalším
postupu, tak aby ke konci červa vyšlo první číslo Dubeneckého zpravodaje 2015.
Pan Tomášek se zeptal na sečení trávy před nemovitostí paní Řehákové. Pan
starosta mu sdělil, že v minulosti zde sušil trávu pan Skořepa, ale že tam pro jistotu
pošle pana Hlavatého s mulčovačem.
Dále se pan Tomášek dotazoval na stav vodního toku za nemovitostí pana Bažanta.
V těchto místech došlo k rozšíření a ke zpevnění dřevěnými palisádami, čímž se
zpomalil průtok Hustířanky a koryto je značně zarostlé. Pan starosta si tento poznatek
zapsal a přislíbil jeho řešení s technikem Povodí Labe s.p. panem Mülerem.
Pan Radomír Joneš se dotázal na řešení problémů s odvodem vody z přívalových
dešťů na krátké straně, konkrétně nad nemovitostí pana Kneifla. Pan starosta mu
oznámil, že už zde jsou instalovány obrubníky, které nemovitost p. Kneifla chrání.
Případná další instalace obrubníků musí být řešena tak, aby se nezhoršila situace u
nemovitostí dále po toku a to pana Dohnala a paní Vobickové a pana Štarmana.
S panem Dohnalem již mluvil o variantě, kdy by bylo možné dešťovou vodu svést
podél plotu na hranici mezi pozemky pana Kneifla a pana Dohnala do vodního toku
Hustířanky. Bude však nutné toto nechat posoudit vodoprávní úřad a nechat
zpracovat projekt úpravy. Pravděpodobně půjde o opevněné koryto.
Pan Volšička se zeptal na podání trestního oznámení na bývalou starostku paní
Yvetu Šimkovou. Pan starosta mu oznámil, že tretní oznámení Policie nepřijala s tím,
že toto podléhá státnímu zastupitelství. Před podáním žaloby starosta nechal
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zpracovat právní analýzu případu paní Šimkové. Z analýzy nevyšlo jasně pochybení
paní Šimkové a bylo by nutné spor řešit soudně a navíc s nejasným výsledkem.
Zastupitelstvo obce tehdy výslovně nepověřilo starostku jednáním. Pro obec by
z toho plynuly nemalé náklady na řízení, a proto se rozhodl žalobu na paní Yvetu
Šimkovou nepodávat.
Pan Deger se dotázal na stav opravy automatické tlakové stanice (ATS) v horním
Dubenci. Starosta mu oznámil, jak již uvedl na začátku zasedání, že nyní je
provozována stanice pouze na jedno čerpadlo namísto obvyklých dvou a je možné,
že při vyšších odběrech vody může dojít ke kolísání tlaku. Pan Deger uvedl, že
kolísání tlaku mu odpojuje plynový boiler. Pan starosta mu sdělil, že oprava, jak již
uvedl, proběhne ve 27. týdnu.
Pan Deger si rovněž postěžoval na kvalitu pitné vody, která se zhoršila od doby
poruchy na ATS. Pan starosta mu sdělil, že je dost možné, že si někdo zpět ve své
nemovitosti připojil svůj zdroj vody a „přetlačil“ tak vodu obecní, která se tak dostala
do obecního vodovodu. Ihned po provedené opravě nechá odkalit vodovodu nad ATS
a zároveň nechá udělat rozbory vody. Odkalení bude provedeno jak na hydrantu u
Bukačů, tak u Nedvídků, tak aby se pročistila přípojka k domu pana Degera.
Pan Deger se rovněž zeptal na stav smlouvy o věcném břemeni na ukončení
vodovodního řadu, které končí na jeho pozemku a je z něj připojena jeho nemovitost.
Pan starosta přislíbil, že tuto situaci bude řešit.

Dále již nebyly vzneseny žádné podněty do diskuse a tak pan starosta poděkoval za účast
na jednání a v 21:10 schůzi ukončil.
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 17.06.2015 – viz příloha 09. USNESENÍ ZO Dubenec
konaného dne 17.06.2015.
Datum vyhotovení zápisu: 24.06.2015
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Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Huňat, v.r.
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Jaroslav Huňat

Jaroslav Čížek, v.r.
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Bohumil Tomášek, v.r.
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Bohumil Tomášek

