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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

10.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 09.09.2015
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 a Ondřej Janeček. Irena Hlavová a Jan Jarolímek byli
omluveni. 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 zasedání
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení
3) Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci (nebo ZO Dubenec)
4) Projednání příspěvku na činnost pro obč. sdružení WIST
5) Projednání smlouvy o poskytnutí dotace SFDI
6) Projednání servisní smlouvy na tepelné čerpadlo OÚ
7) Projednání smlouvy o předání vyvolané investice s Povodí Labe, s.p.
8) Projednání vodovodní přípojky Žičařovi
9) Projednání žádosti o příspěvek obč. sdružení Baťůžek
10) Projednání žádosti o příspěvek na krytí provozních nákladů Diakonie ČCE Dvůr
Králové n/L
11) Diskuse, závěr
Poté se pan starosta dotázal zastupitelů, zda nechtějí program doplnit, či změnit? Když ze
strany zastupitelů nebyl zájem, oznámil, že v průběhu zveřejnění pozvánky a programu
dostal ze strany ředitele Základní a mateřské školy v Dubenci žádost o navýšení počtu dětí v
mateřské škole, ze strany účetní a finančního výboru žádost o projednání rozpočtové změny.
Dále pan starosta oznámil, že je nutné administrativně upravit usnesení o schválení
závěrečného účtu obce, které vyplynulo z předběžného hospodářského auditu
Královehradeckého kraje, který proběhl 1 - 2. září 2015. Poté přednesl upravené usnesení.
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce
dne 09.09.2015:
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1) Schválení programu zasedání
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení
3) Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci (nebo ZO Dubenec)
4) Projednání příspěvku na činnost pro obč.sdružení WIST
5) Projednání smlouvy o poskytnutí dotace SFDI
6) Projednání servisní smlouvy na tepelné čerpadlo OÚ
7) Projednání smlouvy o předání vyvolané investice s Povodí Labe, s.p.
8) Projednání vodovodní přípojky Žičařovi
9) Projednání žádosti o příspěvek obč.sdružení Baťůžek
10) Projednání žádosti o příspěvek na krytí provozních nákladů Diakonie ČCE Dvůr
Králové n/L
11) Závěrečný účet obce, revokace a úprava usnesení
12) Rozpočtová změna č.5/2015
13) Projednání změny počtu míst v Mateřské školce v Dubenci
14) Diskuse, závěr
9-0-0

2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele
usnesení
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 09.09.2015 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
9-0-0

b) schvaluje ověřovateli zápisu

ing. Jaroslav Čížka a Bohumila Tomáška
9-0-0

c) schvaluje přípravou návrhu usnesení

Petra Čtvrtečku
9-0-0

3.

Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci a ZO Dubenec

Host jednání, ředitel školy Mgr. Aleš Malý požádal o slovo, aby zastupitele informoval o dění
v základní a mateřské škole. Oznámil, že došlo ke změnám ve složení školské rady, kde
mají nyní Dubenečtí zastupitelé účast v osobách Luboše Lesáka a Renaty Derdové. Dále
rozdal zastupitelům k nahlédnutí propagační materiály pro rodiče předškoláků, kteří by měli
navštěvovat i Dubeneckou základní devítiletou školu a své vystoupení ukončil informaci o
připravovaném dotačním programu, který by měl řešit autobusovou dopravu dětí do školy
školními autobusy. Pan starosta oznámil, že na přípravě dotačního programu bude se školou
spolupracovat a na příštím jednání zastupitelstva budou informovat o výsledku příprav. Mgr.
Malý poděkoval za slovo a rozloučil se se zastupiteli.
Pan starosta dále pokračoval informacemi o činnosti OÚ. Oznámil, že nadále obec pracuje
na vymáhání pohledávek za vodné. Byly již vyloučeny mylné platby a budou rozeslány první
upomínky. Konkrétně se v dlužném vodném snížily pohledávky ze 107 tis. Kč na 32 tis. Kč.
Dále oznámil, že stále ještě není dokončena oprava tlakové stanice vodovodu v horním
Dubenci. Čerpadla jsou již v provozu, ale nefunguje telemetrie a rozesílání upozorňovacích
SMS. Vše bylo již několikrát urgováno jak u odborné osoby správce vodovodu firmy VODA
service CZ a rovněž u firmy, která pracuje pro VODA service CZ a to PP-Pohony. Finální
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oprava byla slíbena do konce 37.týdne.
Připravují se investiční projekty na rok 2017. Projekčně připravujeme projekt rekonstrukce
stodoly „U kovárny“ na garáže technických služeb a sběrný dvůr. V prosinci 2015 bude
připravena projektová dokumentace ve stupni DÚR (Dokumentace pro územní rozhodnutí) a
DPS (Dokumentace pro stavební povolení). Současně s projekčními pracemi na projektu
probíhají práce na přípravě financování. Probíhá vyhledávání dotačního titulu v rámci
projektu „Obce sobě“ a rovněž v rámci MAS Hradecký venkov v rámci projektů typu „Sociální
podnik“.
Dalším projektem, který je ve fázi přípravy záměru je rekonstrukce střech obecních budov
spojených s instalací fotovoltaických elektráren s ostrovním provozem. (energii, kterou
vyrobíme si zároveň spotřebujeme) Bohužel, dle současných podmínek fondu, projekt
fotovoltaické elektrárny musí být v rámci jednoho záměru „zakončen“ včetně koncového
spotřebiče. Obec je již vybavena tepelnými čerpadly v objektech ZŠ, MŠ a OÚ, u všech
těchto objektů je instalace možná, ale stát ji zatím nepodporuje. Projekty budou zpracovány
tzv. do zásobníku projektů.
Dokončují se kompletace stanovisek dotčených orgánů pro rekonstrukci ČOV u Bytovek.
Úspěšně proběhla změna PRVK (Programu rozvoje vodovodů a kanalizací)
Královehradeckého kraje.
Ve spolupráci s MAS Hradecký venkov připravujeme záměry revitalizace přítoku vody z
prameniště v lomu na Božence (došlo k prodeji lesa na Božence a tak budeme posílat dopis
novému maijiteli) a revitalizaci rybníka u školy.
1-2. září proběhl audit Královehradeckého kraje, byly shledány některé formální chyby ve
vedení účetnictví a špatná formulace usnesení při schvalování závěrečného účtu obce za rok
2014. Tyto chyby se opraví do konečného auditu. Oprava usnesení je na dnešním programu
zasedání.
Mikroregion Hustířanka (dále MH):
Probíhají práce na projektu Doprovodná zeleň kolem cyklotras MH, současně probíhají
přípravné práce projektu instalace dopravních značek, pořízených z dotace MH a
Královehradeckého kraje.
Dále se pan starosta věnoval probíhajícím investičním projektům.
Biologický odpad Dubenec, Hřibojedy, Lanžov a Vilantice. Bylo odesláno závěrečné
vyhodnocení akce. Po obdržení protokolu o dokončení akce bude projekt dokončen.
Zahrada ZŠ a MŠ – V době prázdnin bylo velké sucho a tak patří poděkování panu Malému
a panu Skurčákovi, kteří stromy pravidelně zalévali a tím předešli možným škodám. Nyní
budou následovat výsadby keřových kultur a to pravděpodobně v druhé polovině září a první
polovině října.
Zateplení požární zbrojnice – Stavba byla převzata s výhradami, z celkem 14 výhrad/závad
bylo splněno 8. Poté co bude stavba plně dokončena, bude provedena platba. Společnost
Chládek a Tintěra byla s tímto vyrozuměna.
Výměna zdroje vytápění OÚ, Tepelné čerpadlo je v provozu, za první měsíc byla spotřeba na
výrobu teplé vody 56kW. Celková spotřeba nočního proudu budovy úřadu klesla o 105kW v
srpnu. Fond životního prostředí si před proplacením dotace vyžádal ještě územní souhlas, o
který bylo zažádáno u odboru výstavby ve Dvoře Králové nad Labem. Byla již doručena
veškerá stanoviska dotčených orgánů a tak čekáme každým dnem na zaslání územního
souhlasu a potvrzené dokumentace.
Chodníky v obci Dubenec I.etapa – Byla dokončena část a) první etapy stavby chodníků.
Vyskytlo se několik komplikací, které jsou v průběhu stavby průběžně řešeny. Předpokládaný
termín dokončení části b) (po obchod COOP) je do 10.10.2015. Výroba konstrukcí zastávek
má zpoždění, předpokládáme instalaci do konce října.
Chodníky v obci Dubenec II.etapa – byly rozeslány dopisy vlastníkům dotčených pozemků v
částí a) – (po křižovatku na Dvůr Králové nad Labem) druhé etapy, tedy p. Meisl,
p.Brdičková, p.Šebková. Poslední jmenované se již vyjádřili a do 40. týdnu proběhne osobní
jednání na místě, doufáme v uzavření smlouvy o právu provést stavbu.
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Pan starosta dále pokračoval o práci obce na úseku údržby a zeleně, kdy proběhly opravy
místních komunikací asfaltovou emulzí, dodavatel byla SÚS Hradec Králové, cestmistrovství
Dvůr Králové n/L.
Průběžně probíhá sekání trávy, úklid kolem kontejnerů a zametání obce.
Byla dokončena výmalba obecního úřadu.
V kostele Sv. Josefa byla opravena střecha, což byla investice církve. Ze strany obce jsme
vyměnili větrací mřížky.
Dále se pan starosta věnoval kultuře a sportu v obci. V uplynulém období proběhla Hasičská
noční soutěž s odpolednem pro děti, tato akce se velmi vydařila, byla zde velká účast
sportovních týmů. Hasiči ukázali, že umí organizovat i větší akce a patří jim poděkování za
dobrou akci a skvělou propagaci Dubence. Problémem pouze byla kontrola ze strany Policie
ČR, které bylo oznámeno, že zde konzumují alkohol i nezletilí. Byl zjištěn jeden případ, kdy
dospělá osoba kupovala alkohol nezletilým.
Další akcí, která proběhla první zářijový víkend, byl tradiční Pohádkový les 2015, který
organizovalo občanské sdružení Baťůžek společně s dobrovolníky. Pro děti bylo připraveno
12 zastavení s pohádkovými postavami, u kterých probíhaly soutěže o malé sladkosti. Akce
se účastnilo cca 75 dětí společně s rodiči, nebo prarodiči.
Poté pan starosta předal slovo paní Renatě Derdové aby pohovořila o připravovaných
akcích.
Paní Renata Derdová především informovala zastupitele o připravované cestě do pražského
divadla PALACE na představení Světáci, která proběhne 31.10.2015. Odjezd autobusy bude
z parkoviště před obecním úřadem v 12:00 hod. představení začíná v 15:00 hodin, cestou
zpět je objednána večeře v Poděbradech. Je zajištěn výběr ze čtyř jídel. Vstupenky včetně
dopravy stojí 500,- Kč a jsou k odběru na Obecním úřadě v Dubenci.
Další akcí, která se připravuje na poslední zářijový víkend, tedy sobotu 26.9.2015 je
„Dubenecký blešák“, akce, která spojuje všechny posvícenské akce, tedy den mužů, fotbal
ženatých se svobodnými a letos bude poprvé doplněna bleším trhem. Občané mohou donést
nepotřebné věci, které by chtěli zpeněžit 21-22/9/2015 od 17 do 19 hod k požární zbrojnici,
zde budou věci odebrány, zapsány a označeny cenovkou. Dobrovolnice poté budou věci
prodávat ve svých stáncích v rámci akce Dubenecký blešák. Pan Lesák navrhl, aby byla část
výdělku věnována na Terezku Krušinovou, která od dopravní nehody leží v kómatu a na její
terapii v Klimkovicích se sbírají víčka. Pan starosta toto doplnil tím, aby paní Derdová od
zájemců o prodej vybírala symbolickou částku, která bude věnována na Terezku Krušinovou
s čímž zastupitelé souhlasili.

4.

Projednání příspěvku na činnost pro občanské sdružení WIST

Pan starosta informoval o tom, že panu Štarmanovi napsal dopis, kde ho informoval o
proběhlém jednání. Poté pan Štarman přislíbil zaslat zprávu o činnosti občanského sdružení
WIST. Minulý týden pan starosta pana Štarmana urgoval o zaslání zprávy, ten mu však
sdělil, že dokumenty, včetně zprávy o činnosti má v počítači, který se mu porouchal a do
dokončení opravy k nim nemá přístup. Pan starosta požádal zastupitele o odložení
rozhodnutí do dalšího jednání zastupitelstva obce.
Pan Tomášek upozornil na nutnost vytvoření pravidel pro příspěvky organizacím z rozpočtu
obce. Pan starosta oznámil, že do příštího jednání připraví materiál, který bude podmínky
příspěvků řešit.
Z tohoto bodu jednání nebylo přijato usnesení a bylo odloženo na příští jednání.

5.

Projednání smlouvy o poskytnutí dotace SFDI č.869/2015

Pan starosta oznámil, že v rámci akce „Výstavba chodníků v obci Dubenec I.etapa“ byla
schválena dotace a zaslána smlouva o poskytnutí dotace se Státním fondem dopravní
infrastruktury. Pro pokračování akce a vyplacení dotace je podmínkou schválení smlouvy.
Celková výše dotace 1.799.000,- Kč se vztahuje na způsobilé výdaje. Ve zkratce na všechno
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co je spojené se stavbou, kromě veřejného osvětlení a zastávek. Zastupitelé se se smlouvou
seznámili v rámci přípravných materiálů k jednání zastupitelstva a tak nebyly žádné dotazy.
Pan starosta dal hlasovat o usnesení.
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2015 č.869/2015. Uzavřenou s Státním fondem dopravní
infrastruktury, IČ:70856508 se sídlem Sokolovská 278, 19000 Praha 9, zastoupenou
Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem fondu,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 č.869/2015. Se Státním fondem
dopravní infrastruktury, IČ:70856508 se sídlem Sokolovská 278, 19000 Praha 9,
zastoupenou Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem fondu.
9-0-0

6.

Projednání servisní smlouvy na tepelné čerpadlo OÚ

Pan starosta oznámil, že v roce 2015 bylo firmou VK investing s.r.o. instalováno tepelné
čerpadlo a otopná soustava do budovy obecního úřadu. Firma VK Investing s.r.o. navrhla
uzavřít servisní smlouvu, která bude zajišťovat záruční a pozáruční servis tepleného
čerpadla a celé otopné soustavy. Součástí smluvních podmínek jsou pravidelné kontroly,
revize a prohlídky tepelného systému a rovněž havarijní servis. Cena servisních služeb činí
11200,- Kč ročně a to včetně revizí a kontrol. Zastupitelé se dotázali, zda nepostačí záruka
za dílo, kterou firma VK Investing s.r.o. musí ze zákona dodržovat. Pan starosta odpověděl,
že záruka je jedna věc, ale údržba a hlavně servisní prohlídky tepelného čerpadla věc druhá.
Zastupitelé se tedy domluvili na tom, že starosta vyzve firmu VK Investing s.r.o. k úpravě
ceny smlouvy na částku 9000,- Kč ročně.
Z tohoto bodu jednání nevzniklo usnesení.

7.

Projednání smlouvy o předání vyvolané investice s Povodí Labe, s.p.

Dalším bodem jednání bylo předání vyvolané investice Povodí Labe s.p. Pan starosta
vysvětlil, že při stavbě obou etap ZKT Hustířanka (Zpevnění koryta toku potoka) došlo k tzv.
vyvolaným investicím, tedy stavbám v majetku obce, které byly stavbou ZKT Hustířanka
narušeny a v rámci tohoto projektu opraveny či renovovány. Jedná se o majetkoprávní
vyrovnání, při kterém Povodí Labe s.p. zdarma vrací po opravě zařízení obce.
Konkrétně se jedná o meliorační vpusť o průměru 600mm, která je na parcele ppč.2091 v
k.ú. Dubenec. (meliorační vyústění meliorace u bytovek) Dále lávka a zábradlí vedoucí k
nemovitosti pana Martina a Šárky Šimkových a zábradlí vedoucím po ochranné zídce u
Bohatých.
Ze strany zastupitelů nebylo dotazů a tak bylo přistoupeno k hlasování.
zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s uzavřením smluv o předání vyvolané investice číslo O994150090 a
O994150091 uzavřené s Povodí Labe, státní podnik, IČ:70890005, se sídlem Víta
Nejedlého 951, 50003 Hradec Králové, zastoupené Ing. Marií Duškovou finanční
ředitelkou,
b) pověřuje starostu obce podpisem smluv o předání vyvolané investice číslo
O994150090 a O994150091 uzavřené s Povodí Labe, státní podnik, IČ:70890005, se
sídlem Víta Nejedlého 951, 50003 Hradec Králové, zastoupené Ing. Marií Duškovou
finanční ředitelkou.
9-0-0
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8)

Projednání vodovodní přípojky Žičařovi

Pan oznámil, že manželé Žičařovi připojili svou nemovitost čp.185 k vodovodnímu řadu obce
Dubenec. Dle podmínek usnesení zastupitelstva si podali žádost o refundaci nadměrných
výdajů spojených s pořízením přípojky. Po kontrole na místě a dodaných dokumentů byla
vypočtena výše refundace na 4984,- Kč. Bylo přistoupeno k hlasování.
zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s finančním darem pro Miloše Žičaře, nar. 15.12.1953 , bytem Dubenec 185,
54455 ve výši 4984,- Kč.
b) pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy s Milošem Žičařem, nar.
15.12.1953, bytem Dubenec 185, 54455 Dubenec ve výši 4984,- Kč.
8-0-1

9)

Projednání žádosti o příspěvek občanského sdružení Baťůžek

Pan starosta oznámil, že paní Lucie Černá, jednatelka občanského sdružení Baťůžek
požádala o finanční příspěvek na pořádání akce Pohádkový les 2015. Finanční příspěvek
bude použit na úhradu půjčovného kostýmů a na další náklady spojené s organizací této
akce. Pan starosta navrhl příspěvek 5000,- Kč jako obvykle všem činným spolkům a
sdružením v obci. Zastupitelé přistoupili k hlasování
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s finančním darem 5000,- Kč občanskému sdružení Baťůžek, IČ: 2705876
se sídlem Dubenec 13, 54455 Dubenec,
b) pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy s občanským sdružením
Baťůžek, IČ:2705876, se sídlem Dubenec 13, 544 55 Dubenec, zastoupeným Lucií
Černou, jednatelkou sdružení.
8-0-1

10) Projednání žádosti o příspěvek na krytí provozních nákladů Diakonie
ČCE Dvůr Králové n/L
Pan starosta oznámil, že jako každý rok p.Hojný předseda Diakonie ČE ve Dvoře Králové
nad Labem požádal o finanční příspěvek na krytí provozních nákladů. Žádost byla přílohou
materiálů zastupitelstva obce. Na osobním jednání pan Hojný panu starostovi vysvětlil
financování dotovaných sociální služeb, kdy právě díky státní dotaci je cena za hodinu
výkonu regulována na 100,- Kč. Ing. Čížek namítnul, že všechny služby jsou hrazené a dle
jeho názoru je pro Diakonii ČCE největším přínosem starost o ležící pacienty. Pan starosta
ing. Čížkovi oponoval, že tato služba je jen částí příjmů společnosti a dále uvedl, že i
podpora ze strany Města Dvůr Králové nad Labem a Kraje klesá a proto se pan Hojný obrací
na obce již s konkrétní částkou, kterou vypočetl procentuální podílem ze všech nákladů
(návštěv, praní prádla apod.). Pan starosta dále uvedl, že Diakonie ČCE žádá o příspěvek ve
výši 6000,- Kč. Bohužel paní Eliška Endtová, uživatelka služeb Diakonie ČCE již zemřela a
tak navrhl příspěvek bude ve výši 5000,- Kč. Bylo přistoupeno k hlasování.
Zastupitelstvo obce Dubenec souhlasí
a) s finančním darem 5000,- Kč pro Diakonie ČCE - středisko ve Dvoře Králové n. L., IČ:
43462162, se sídlem nábřeží Benešovo 1067, 544 01 Dvůr Králové n. L.,
zastoupenou ředitelem střediska Zdeňkem Hojným,
b) pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy s Diakonie ČCE - středisko ve
Dvoře Králové n. L., IČ: 43462162, se sídlem nábřeží Benešovo 1067, 544 01 Dvůr
Králové n. L., zastoupenou ředitelem střediska Zdeňkem Hojným.
7-1-1
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11)

Závěrečný účet obce, revokace a úprava usnesení

Pan starosta oznámil, že ve dnech 1. a 2. září 2015 probíhala kontrola účetnictví a
hospodaření obce kontrolory Krajského úřadu v Hradci Králové. Při kontrole bylo zjištěno, že
znění usnesení schválení závěrečného účtu obce za rok 2014 není podle § 17 zákona
č.250/2000 Sb. Tato chyba se dá napravit revokací minulého usnesení a novým schválením
dle zákona.
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) revokuje své usnesení č. 74/2015-9.ZO ze dne 17.6.2015,
b) vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce a schvaluje závěrečný účet obce
za rok 2014 včetně zprávy nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2014 s výhradami,
c) pověřuje starostu obce Jaroslava Huňata a účetní obce Janu Řehákovou
vypracováním a plněním nápravných opatření vedoucí odstranění chyb a nedostatků
roku 2014.
9-0-0

12)

Rozpočtová změna č.5/2015

Pan starosta předal slovo ing. Čížkovi, který společně s paní Janou Řehákovou účetní obce
vypracovali rozpočtovou změnu č.5/2015. Ing. Čížek vysvětlil přesuny mezi položkami a
změny v příjmech a výdajích. Ze strany zastupitelů nebylo dotazů a tak bylo přistoupeno
k hlasování.
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č.5/2015
9-0-0

13)

Projednání změny počtu míst v Mateřské školce v Dubenci

Mgr. Malý, ředitel Základní školy Dukelských bojovníků a mateřské školy v Dubenci zažádal
o povolení výjimky počtu dětí v mateřské školce z 24 na 27 dětí. Navrhuji tuto žádost
schválit. Bylo přistoupeno k hlasování.
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje výjimku z počtu dětí v mateřské škole při Základní
škole Dukelských bojovníků a mateřské škole v Dubenci, okr.Trutnov na 27 dětí.
9-0-0

14)





Diskuse
Pan Joneš požádal o účast na kontrolním dni I. etapy stavby chodníků v Dubenci,
zejména požádal o kontrolu napojení dešťové kanalizace přilehlých nemovitostí. Dále
se dotazoval na zimní údržbu, zda obec zvažuje nákup zametacího kartáče. Pan
starosta mu oznámil, že obec disponuje sněžnou frézou a dále radlicí na vyhrnování
sněhu. Z minulých zim má obec i přebytky posypové soli. Nákup zametacího kartáče
zváží, ale vše je odvislé od volných financí.
Pan Joneš poukázal na nutnost častějšího použití herbicidů, zejména v souvislosti
s údržbou sportoviště.
Pan Joneš dále poukázal na nutnost vypracování systému údržby zeleně, tak aby
byly určeny priority jednotlivých oblastí a určena četnost sekání trávy. Pan starosta
mu odpověděl, že toto je již zpracováno dva roky a obec podle těchto plánů pracuje.
Pan Tomášek řekl, že mu obec připadá posekaná i uklizená dostatečně.
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Host pan Deger se dotázal na opravu výtluků před mostem za koloniálem Novotný.
Pan starosta mu odpověděl, že výtluky budou opraveny současně s asfaltováním
opravovaného sjezdu na parcele číslo 513/4 firmou Borta Černožice.
Pan Deger se dále dotazoval, jak bude řešena komunikace vedoucí k jeho
nemovitosti mezi nemovitostmi pana Bauera a pana Bukače. Pan starosta mu sdělil,
že opravy cest jsou velmi nákladné. V současnosti jsou zpracovány projekty a
rozpočty na opravy, ale není žádný vhodný dotační titul, ve kterém by se dalo na
opravy místních komunikací žádat.

Dále již nebyly vzneseny žádné podněty do diskuse a tak pan starosta poděkoval za účast
na jednání a v 20:45 schůzi ukončil.
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 09.09.2015 – viz příloha 10. USNESENÍ ZO Dubenec
konaného dne 09.09.2015.
Datum vyhotovení zápisu: 20.09.2015

Starosta obce:

Ověřovatelé zápisu:

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

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

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

