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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

11.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 14.10.2015
Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 19:00 hodin. Přítomni byli všichni členové ZO:
Jaroslav Huňat, Petr Krejčí, ing. Jaroslav Čížek, Renata Derdová, Bohumil Tomášek, Petr
Čtvrtečka, Luboš Lesák, Radomír Joneš, Ondřej Janeček, Irena Hlavová a Jan Jarolímek.
Přítomni byli 2 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 občanské sdružení WIST
5) Projednání smlouvy o dílo Envipartner s.r.o., aktualizace dPP
6) Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování
dopravní obslužnosti
7) Odměny členům SPOZ za 2. pololetí 2015
8) Rozpočtová změna č.6/2015
9) Diskuse, závěr
Pan starosta uvedl, že mu byly dodány potřebné podklady pro projednání dalších bodů a
doplnil program o následující body:
10) Směrnice pro schvalování veřejných zakázek malého rozsahu
11) Podmínky pro poskytování příspěvku obcí Dubenec
12) Schválení znaku a praporu obce,
13) Výběrové řízení na dodávky „Dovybavení JPO III Dubenec, poptávkové řízení 1/2009-2015“.
14) Schválení prodloužení kontokorentního úvěru s ČS a.s.
Poté se pan starosta dotázal zastupitelů, zda nechtějí program doplnit, či změnit? Když ze
strany zastupitelů nebyl zájem a tak přednesl upravené usnesení.
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Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje následující program zasedání dne 14.10.2015:
Schválení programu zasedání
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení
Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci (nebo ZO Dubenec)
Projednání příspěvku na činnost pro občanské sdružení WIST
Projednání smlouvy o dílo Envipartner s.r.o., aktualizace dPP
Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování
dopravní obslužnosti
7) Odměny členům SPOZ za 2. pololetí 2015
8) Rozpočtová změna č.6/2015
9) Směrnice zadávání veřejných zakázek obce Dubenec
10) Podmínky pro poskytování příspěvku obcí Dubenec
11) Schválení znaku a praporu obce,
12) Výběrové řízení na dodávky „Dovybavení JPO III Dubenec, poptávkové řízení 1/2009-2015“.
13) Schválení prodloužení kontokorentního úvěru s ČS a.s.
14) Diskuse, závěr
1)
2)
3)
4)
5)
6)

11-0-0

2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele
usnesení
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 14.10.2015 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 seznámil zastupitele s děním za uplynulý měsíc. Bylo zahájeno rozesílání I.
upomínek za dlužné vodné. Nadále se pracuje na kontrolách plateb za odpady a psa od roku
2012. Budou rozeslány první informativní dopisy s informací o neprovedených úhradách.
Dne 15.10.2015 proběhnou první úřední hodiny MAS Hradecký venkov v Dubenci a to od 10
do 16 hodin v zasedací místnosti OÚ. Bude se projednávat zejména možnosti
připravovaného programu IROP (Integrovaný regionální operační program, možnost získání
až 95% dotace) v rámci tohoto programu připravujeme:
 Projekčně připravujeme projekt rekonstrukce stodoly „U kovárny“ na garáže technických
služeb a sběrný dvůr – toto bude provozováno jako tzv. Sociální podnik, kdy na práce
budou využíváni občané nezaměstnaní s podporou mzdy z úřadu práce, nebo v režimu
VPP (veřejně prospěšné práce).
 Dokončení modernizace požární zbrojnice. Záložní elektrocentrála s automatickým
startem pro nouzový provoz, rekonstrukce umyvárny, kamerový systém.
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Ve spolupráci s MAS Hradecký venkov připravujeme záměry revitalizace přítoku vody z
prameniště v lomu na Božence a revitalizaci rybníka u školy – budeme jednat se zástupci
kraje a několika ekologických organizací.
Připravujeme obnovu malého hřiště pro družinu u základní školy. Po schůzce s MAS
Hradecký venkov ops. budou ještě další projekty upřesněny.
ČOV u Bytovek – máme dokončeno stanovisko PRVK Královehradeckého kraje
(Program rozvoje vodovodu a kanalizací) a budeme žádat o dotaci na projekt.
Připravujeme možnost investování krajinných sadů v režimu ekologického zemědělství
na plochách trvalého travního porostu v majetku obce. V tomto projektu již proběhlo
jednání se státním pozemkovým úřadem, který má naši komplexní pozemkovou úpravu
na starosti a ten se vyjádřil souhlasně.
Mikroregion Hustířanka (dále MH):
Probíhají práce na projektu Doprovodná zeleň kolem cyklotras MH – výměny stromů a
keřů
Probíhají instalace dopravních značek, pořízených z dotace MH, na několika cestách
byla zjištěna nutnost doplnění dodatkovými tabulkami – „Mimo dopravní obsluhy“ tabulky
byly objednány.

Ing. Čížek uvedl, že projekty, které obec připravuje, nemají žádný konkrétní význam pro
občany obce. Pan starosta mu oponoval s tím, že všechny projekty, které se připravují,
budou mít konkrétní dopady a například rekonstrukce stodoly na sběrný dvůr vytvoří jedno,
nebo dvě pracovní místa a bude se jednat o další službu občanům. Stejně tak krajinné sady
a revitalizace vodního toku na Boženku.
Dále se pan starosta věnoval investičním projektům roku 2015.
Revitalizace zahrad ZŠ a MŠ v Dubenci – Proběhlo vytyčení keřových skupin a likvidace
trávníků herbicidem. Budou následovat výsadby keřových kultur.
Zateplení požární zbrojnice. Byly dokončeny nedodělky. v 40 týdnu byla na účet obce
zaslána dotace Státního fondu životního prostředí. Byla zaplacena faktura za dílo, dle
smlouvy o dotaci. V současnosti probíhá instalace zabezpečovacího zařízení a elektronické
ústředny.
Výměna zdroje vytápění OÚ – Byla splněny všechny požadavky fondu a odeslána žádost o
proplacení dotace a čekáme na peníze ze SFŽP.
Chodníky v obci Dubenec I.etapa – ve 42-43. týdnu by měla být dokončena stavba a budou
probíhat terénní úpravy. Přístřešek u autobusové zastávky u základní školy byl namontován
křivě mimo směr a spád chodníku a jeho oprava proběhne ve 43. týdnu.
Chodníky v obci Dubenec II.etapa – proběhla první jednání s vlastníky pozemků v první části
II.etapy. Připravujeme smlouvy o právech provedení stavby.
Pan starosta dále informoval zastupitele o pracích v údržbě zeleně a komunikací.
Proběhlo letošní poslední sečení trávy, proběhne už pouze údržba hřbitova a příprava na
zimu (nastavení veřejného osvětlení)
Proběhlo čištění a úklid koryta potoka v horním Dubenci, dle žádosti odboru životního
prostředí ve Dvoře Králové n.L.. Vodoprávní dozor pro nemovitosti pana Valoucha a paní
Žáčkové. Tento vodoprávní dozor vyvolalo Povodí Labe s.p., které požadovalo odstranit
nelegální vzdouvací zařízení, kterým si paní Žáčková napouští malou vodní nádrž. Toto
zařízení zapříčiňovalo usazování sedimentů v korytě a tak zvýšenou nutnost čištění koryta
ze strany správce.
Štěpkujeme větve a štěpkou doplňujeme zahrady a parkové úpravy, nebo ji prodáváme.
Moštárna, sušárna – o službu je velký zájem a máme pořadník na zpracování akcí.
V poslední době jsme několikrát zpracovávali i zakázky 1000 kg jablek.
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Dále pan starosta navázal děním ve sportu a kultuře a předal slovo paní Renatě Derdové. Ta
vyjádřila zklamání nad účastí na akci Dubenecký blešák, den mužů a fotbal ženatých se
svobodnými. Mnoho lidí přišlo na bleší trh, pokoukali, ale moc toho nenakoupili. Naštěstí
Dubenecké hospodyňky napekly sladkosti a prodaly se aspoň ty. Přes všechnu tu bídu, která
byla zřejmě způsobená počasím, se na Terezku Krušinovou podařilo vybrat 2288,- Korun.
Poděkovala také všem dobrovolníkům za pomoc a hasičům za občerstvení. Pan Čtvrtečka
dále uvedl, že hasiči na této akci netratili, návštěvnost mohla být samozřejmě vyšší, ale je to
první ročník a podle jeho názoru je nutné vytrvat. Dubenec jako taková je obec bez tradic a
je potřeba tyto pravidelné pevně zařadit do kulturního plánu obce a občané si jistě zvyknou a
účast jistě v budoucích letech vzroste.
Dále se paní Renata Derdová zabývala připravovaným zájezdem do divadla, tentokrát do
pražského divadla Palace na divadelní představení "Světáci" (hraje Divadelní společnost
HÁTA). Stav prodeje jízdenek a vstupenek není dobrý, paní Derdová řekla, že nechápe kdy
jsou všichni Ti nadšenci, kteří se po prvním zájezdě ihned dotazovali na další zájezd a chtěli
rezervaci lístků. Paní Derdová dokonce zvažuje vypravení jenom jednoho autobusu a
vrácení cca 30 vstupenek.

4.

Projednání příspěvku na činnost pro občanské sdružení WIST

Pan starosta informoval o tom, že panu Štarman doručil e-mailem zprávu o činnosti
občanského sdružení WIST a tu na zastupitelstvu přečetl.
Ve zkratce, Občanské sdružení se zabývá cyklistikou, a to jak silniční tak horská kola (MTB)
v současnosti má 8 členů, z toho jsou 3 členové občané Dubence. Od roku 2010 do roku
2013 pořádalo toto sdružení na území Dubence cyklistické závody MASTERS, v roce 2010
dokonce mistrovství České republiky. Pořádání závodů bylo ukončeno z důvodu
nevyhovujícího stavu vozovky a změnami předpisů pro pořádání závodů. Dále pan Štarman
informoval o účasti na závodech po celé republice a o nově vytyčených okruzích pro horská
kola v Jedlině. Závěrem popsal nákladovost cyklistického sportu a na co budou darované
peníze použity.
Pan starosta udělil slovo zastupitelům. Pan Tomášek se vyjádřil tak, že podle jeho názoru,
by se občanská sdružení měly více zapojovat do veřejného života a příspěvky by měly být
podloženy konkrétní akcí, kterou sdružení pro své spoluobčany udělalo a teprve potom by
měla být řešena žádost o příspěvek. Ing. Čížek uvedl, že částečně souhlasí s panem
Tomáškem, ale že pokud tyto peníze budou sloužit na sport a občanské sdružení se zapojí
do veřejného života, například na dětském dni apod. tak nemá s příspěvkem problém. Pan
dodal, že pan Štarman udělal přesně to, o co ho zastupitelstvo požádalo a to, že dodal
zprávu o činnosti. Pan Čtvrtečka uvedl, že už mu připadá jednání příspěvku WIST tak trochu
politické a mělo by se přistoupit k hlasování. Pan starosta tedy nechal hlasovat o usnesení.
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje finanční dar ve výši 5000,- Kč občanskému sdružení WIST o.s.,
IČ:22873627 se sídlem Dubenec 134, 54455 Dubenec,
b) pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy na příspěvek ve výši 5000,- Kč s
občanským sdružením WIST o.s., IČ:22873627 se sídlem Dubenec 134, 54455
Dubenec, zastoupené panem Michalem Štarmanem.
5-4-2

5.

Projednání smlouvy o dílo Envipartner s.r.o., aktualizace dPP

Pan starosta oznámil, že v rámci protipovodňových opatření v obci Dubenec – projekt
instalace srážkoměrů, hladinoměrů a bezdrátového rozhlasu, byl rovněž zpracován digitální
povodňový plán obce(dPP). Nyní je nutné tento dokument aktualizovat. Dodavatel digitálního
povodňového plánu firma Envipartner s.r.o. připravila smlouvu o dílo na - Revizi, doplnění a
aktualizaci textové, mapové, přílohové a databázové části vč. databáze POVIS ČR. Ověření,
případně prodloužení platnosti stanovisek dotčených orgánů, Upgrade webové aplikace na
novější verzi. Tato aktualizace bude stát 11.000,- Kč bez DPH. Dále pan starosta uvedl, že je
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čím dál častější praxí v případě dotačních programů následná péče o získané zařízení, které
mnohdy uměle zatěžuje rozpočet obce. Pan starosta pokračoval tím, že v případě povodně
je za organizaci povodňové služby a možné škody způsobené špatnou organizací, nebo
neúplným povodňovým plánem zodpovědná obec a jako předseda povodňové komise
doporučuje smlouvu schválit. Poté nechal hlasovat o usnesení.
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) Schvaluje smlouvu o dílo č.1/07-10-2015 aktualizace digitálního povodňového plánu s
firmou ENVIPARTNER, s.r.o., IČ: 28358589,se sídlem: Brno, Štýřice, Vídeňská 55,
PSČ 639 00, Zastoupenou Ing. Svatoslavem Schwarzerem, jednatelem v celkové
výši 11000,- Kč bez DPH ročně.
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo č.1/07-10-2015 aktualizace
digitálního povodňového plánu s firmou ENVIPARTNER, s.r.o., IČ: 28358589,se
sídlem: Brno, Štýřice, Vídeňská 55, PSČ 639 00, Zastoupenou Ing. Svatoslavem
Schwarzerem, jednatelem
11-0-0

6.
Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z
provozování dopravní obslužnosti
Pan starosta oznámil, že ve školním roce 2014-15 se obec finančně podílela na zkušebním
provozu autobusových linek, které řešily spojení pro žáky Dubenecké školy z Doubravice a
přilehlých vesnic. Dle Mgr. Malého se provoz osvědčil a žáci jej využívají, avšak Krajskému
úřadu se stále jeví jako ztrátový a tak požádal obec o prodloužení smlouvy o další rok.
Ročně příspěvek na provoz vychází na 17264,- Kč. Tento příspěvek je za úsek 5,5 km
v počtu 109 spojů od 14.12.2014 do 13.06.2015 a 69 spojů od 30.8.-12.12.2015. Cena,
kterou vyčíslil Královehradecký kraj je v prvním případě 17.77 Kč/km a v druhém případě
17.42 Kč/km. Zastupitelé navrhli, aby byla o příspěvek požádána i Doubravice, starosta
přislíbil, že do příštího jednání kontaktuje starostu Doubravice a požádá ho o příspěvek.
Zastupitelé již neměli další dotazy a tak dal pan starosta hlasovat o usnesení.
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje
a) dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování
dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje uzavřené dle
ustanovení § 1746 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění,
b) pověřuje starostu obce podpisem dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku k
úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého
kraje uzavřené dle ustanovení § 1746 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v pl. znění.
11-0-0

7.

Odměny členům SPOZ za 2. pololetí 2015

Pan starosta informoval zastupitele o žádosti, kterou podala paní Ludmila Vobicková,
předsedkyně SPOZ a to žádost o proplacení odměn za druhé pololetí roku 2015 v celkové
výši 10300,- Kč. Odměny navrhla následovně: Jana Matějčková, Kateřina Dohnalová a
Lenka Šimková, každé po 2100,- Kč čistého. Marie Burešová a Ludmila Vobicková, každé po
2000,- Kč čistého.
Dále pan starosta uvedl, že o odměnách se hlasuje na doporučení účetní obce již v říjnu tedy
před každoročními dokladovými inventurami. Pan starosta dále seznámil zastupitele se
zprávou SPOZ za druhé pololetí, kdy sbor pro občanské záležitosti organizoval 2 srazy
seniorů, ještě jeden sraz je ve fázi přípravy a bude svolán v prosinci, bude spojený
s výtvarnou dílnou na vánoční dekorace. Dále se připravuje adventní koncert a druhé vítání
občánků. Členky SPOZ vozí seniory do divadla, provádějí gratulace seniorům. Paní
Vobicková dále provádí dohled nad univerzitou 3 věku. Zastupitelé neměli dotazy a tak bylo
přistoupeno k hlasování.
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Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje odměny členkám SPOZ za druhé pololetí 2015. Paní
Janě Matějčkové, Kateřině Dohnalové a Lence Šimkové, každé po 2100,- Kč čistého. Marii
Burešové a Ludmile Vobickové, každé po 2000,- Kč čistého.
10-1-0

8.

Rozpočtová změna č.6/2015

Pan starosta předložil ke schválení rozpočtovou změnu č.6/2015, kterou zpracovala paní
Jana Řeháková, účetní obce Dubenec. Přečetl jednotlivé upravované položky. Ze strany
zastupitelů nebyly k rozpočtové změně dotazy a tak nechal pan starosta hlasovat o
usnesení.
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č.6/2015
11-0-0

9.

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek obce Dubenec.

Pan starosta se dotázal zastupitelů na dotazy ke směrnici o zadávání veřejných zakázek,
která by měla v návaznosti na zákon o zadávání veřejných zakázek do značné míry
zjednodušovat zákonný postup zadávání. Tato směrnice byla rozeslána jako přípravný
materiál jednání zastupitelstva. Zastupitelé neměli dotazy a tak pan starosta přistoupil
k hlasování o usnesení.
Zastupitelstvo obce Dubenec souhlasí se směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu č.1/14-10-2015.
11-0-0

10.

Podmínky pro poskytování příspěvku obcí Dubenec.

Pan starosta na téma příspěvků otevřel diskusi. Sám se vyjádřil tak, že připravil základní
dokument, ale již při jeho koncipování narazil na problémy v rozdělení příspěvků, ať již dle
adresy, nebo působnosti spolku, nebo jednotlivce a uvedl několik příkladů. Například, když o
příspěvek požádá organizace, která není Dubenecká, ale pořádá akci pro Dubenecké
občany. Dále organizace jako je Diakonie, nebo Farní charita, které pomáhají občanům obce
ať již poradenstvím, nebo konkrétní službou. Pan Tomášek navrhl, aby podmínky byly
takové, že Dubenecké spolky budou za činnost dostávat příspěvek zpětně po prokázání
akce, nebo činnosti. Každý další žadatel by měl předložit svou žádost k projednání
v zastupitelstvu. Dále zastupitelé diskutovali o dalších příkladech žádostí a jejich postoupení
v jednání zastupitelstva. Ing. Čížek podotknul, že tato záležitost není vůbec jednoduchá a
bude potřeba delší čas, tak aby nedošlo k diskriminaci některých žadatelů. Na závěr pan
starosta uvedl, že rozešle zastupitelům předpřipravený materiál a požádal je o jejich reakce.
Z tohoto jednání nebylo přijato žádné usnesení

11.

Schválení znaku a praporu obce

Pan starosta informoval zastupitele o výsledku SMS hlasování o podobě znaku a praporu
obce Dubenec. Celkem bylo zasláno 127 hlasů, pořadí bylo následující, zvítězil návrh D a to
47,0% (59 hlasů), znak B 23,5% (30 hlasů), znak A 20,5% (26 hlasů)a znak C 8,8% (12
hlasů) z celkového počtu. Pro připomenutí pan starosta zastupitelům vytisknul vítězný návrh.
Poté dal hlasovat o usnesení.
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje znak a prapor obce v návrhu D a to znak „Ve stříbrno-zeleně polceném
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štítě s návrším vykořeněný dub, obojí opačných barev“ a prapor „Na stříbro-zeleně
polceném praporu symbolický znak listu dubu“.
b) Pověřuje starostu obce zasláním žádosti o registraci znaku obce poslanecké
sněmovně, podvýboru pro heraldiku.
11-0-0

12. Výběrové řízení na dodávky „Dovybavení JPO III Dubenec, poptávkové
řízení 1/20-09-2015“.
Pan starosta seznámil zastupitele s výsledkem poptávkového řízení na dovybavení jednotky
zásahové JPO III Dubenec.
Nabídky zaslaly dvě společnosti:
Kněžek s.r.o., IČ: 27766837, Palkovice 597, 73941 Palkovice s výslednou nabídkovou cenou
27788,- Kč bez DPH
SDH plus, s.r.o., IČ:25027191, Radimovice 100, 46344 Sychrov s výslednou nabídkovou
cenou 26829,44 Kč bez DPH
Pan Jarolímek uvedl, že v minulosti zásahová jednotka spolupracovala se společností
Kněžek s.r.o. Firmu SDH plus s.r.o. nezná a má obavy o včasné plnění dodávky. Pan
starosta mu odpověděl, že vše bylo ošetřeno ve výzvě k podání nabídky a společnost SDH
plus s.r.o. splnila všechny požadavky dané touto výzvou. Pokud nebude ze strany
dodavatele plněno včas, je v objednávce jasná sankce. Další dotazy a připomínky nebyly a
tak dal pan starosta hlasovat o usnesení
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje vítěze poptávkového řízení „Dovybavení JPO III Dubenec, poptávkové
řízení 1/20-09-2015“ firmu SDH plus, s.r.o., IČ:25027191, Radimovice 100, 46344
Sychrov s výslednou nabídkovou cenou 26829,44 Kč bez DPH,
b) pověřuje starostu obce objednáním vybavení dle zadání „Dovybavení JPO III
Dubenec, poptávkové řízení 1/20-09-2015“ u firmy SDH plus, s.r.o., IČ:25027191,
Radimovice 100, 46344 Sychrov s výslednou nabídkovou cenou 26829,44 Kč bez
DPH.
11-0-0

13.

Schválení prodloužení kontokorentního úvěru s ČS a.s.

Pan starosta uvedl, že pro hladké placení investic obce Dubenec je potřeba opět schválit
prodloužení kontokorentního úvěru k účtu 291028636/0800, který máme u České spořitelny
a.s. na rok 2016. Do konce roku 2015 zbývá ještě proplatit akce Změna zdroje vytápění OÚ
Dubenec, Chodníky I. etapa a revitalizace zahrad škol v Dubenci. Podmínky kontokorentu
jsou stejné jako v roce 2015. Tedy čerpání až do 1.000.000,- Kč s úročením 1,52% ročně.
Rozhodným dnem pro výpočet úroků je pravidelně 2 den v měsíci
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje prodloužení platnosti kontokorentního úvěru k běžnému účtu č.
2910286369/0800 ve výši 1.000.000 Kč do 31.10.2016,
b) pověřuje starostu obce podpisem úvěrové smlouvy na prodloužení platnosti
kontokorentního úvěru k běžnému účtu 2910286369/0800 se společností Česká
spořitelna, a.s., IČ:45244782, Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4, zastoupené ing.
Pavlem Stránským, bankéřem pro veřejný a neziskový sektor.
11-0-0
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14.





Diskuse
Paní Irena Hlavová se dotázala, zda by bylo možné u bytovek nainstalovat dopravní
zrcadlo. V případě, kdy má pan Šorma zaparkovanou techniku u své dílny je špatný
výhled na výjezdu. Pan starosta přislíbil řešení do konce listopadu 2015.
Paní Hlavová se dále dotazovala na stav jednání ohledně melioračního opatření u
bytovek. Pan starosta jí odpověděl, že vlastníci pozemků v loňském roce podepsali
protokoly, které se staly součástí vodoprávního rozhodnutí. V listopadu proběhne
kontrola a zhodnocení opatření, pokud vlastníci pozemků, žádné úpravy neprovedli,
bude vodoprávní úřad postupovat podle vodního zákona a patrně i rozdělovat pokuty.
Pan starosta dále seznámil zastupitele se změnami na poldru v Jedlině. Původní
zádrž na 5000m3 podle nových norem nestačí a je nutné projekt přepracovat alespoň
na zádrž 20 leté vody, v přepočtu 30000 m3 vody. Předložil zastupitelům upravený
výkres s maximální hladinou nadržení. Bohužel po této úpravě budou povodní, při
maximální hladině zasaženy i pozemky občanů. Toto bude pozemkový úřad řešit
věcným břemenem zátopy, kdy můžou vlastníci pozemků po obci, jako provozovateli
požadovat odškodnění. To by se poté vyplácelo z obecní pojistky.

Dále již nebyly vzneseny žádné podněty do diskuse a tak pan starosta poděkoval za účast
na jednání a v 20:55 schůzi ukončil.
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 14.10.2015 – viz příloha 11. USNESENÍ ZO Dubenec
konaného dne 14.10.2015.
Datum vyhotovení zápisu: 23.10.2015

Starosta obce:

Ověřovatelé zápisu:

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

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

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

