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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

12.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 18.11.2015
Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 18:00 hodin. Přítomni byli členové ZO: Jaroslav
Huňat, Petr Krejčí, ing. Jaroslav Čížek, Renata Derdová, Bohumil Tomášek, Petr Čtvrtečka,
Luboš Lesák, Radomír Joneš a Jan Jarolímek. Irena Hlavová se omluvila ze zahájení
telefonicky, s tím, že přijede později. Ondřej Tomášek byl z jednání 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 zasedání
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení
3) Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci (nebo ZO Dubenec)
4) Žádost o dotaci Městské knihovny s regionálními funkcemi v Trutnově
5) Žádost o finanční podporu sociálních služeb v roce 2015
6) Smlouva o poskytnutí dotace z Královehradeckého kraje na provoz jednotek JPOIII
7) Rozpočtová změna č.7/2015
8) Vnitřní předpis č.4/2015 o poskytování příspěvků zastupitelstvem obce Dubenec
9) Diskuse, závěr
Poté se pan starosta dotázal zastupitelů, zda nechtějí program doplnit, či změnit? Když ze
strany zastupitelů nebyl zájem a tak přednesl upravené usnesení.
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje následující program zasedání dne 18.11.2015:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Schválení programu zasedání
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení
Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci (nebo ZO Dubenec)
Žádost o dotaci Městské knihovny s regionálními funkcemi v Trutnově
Žádost o finanční podporu sociálních služeb v roce 2015
Smlouva o poskytnutí dotace z Královehradeckého kraje na provoz jednotek JPOIII
Rozpočtová změna č.7/2015
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8) Vnitřní předpis č.4/2015 o poskytování příspěvků zastupitelstvem obce Dubenec
9) Diskuse, závěr
9-0-0

2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele
usnesení
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 18.11.2015 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

Pan starosta stručně shrnul práci obce Dubenec.
Po I. upomínkách za vodné zaplatili jen dlužníci s nejmenšími pohledávkami.
Do konce 47. týdne budou rozeslány informační dopisy o neuhrazených pohledávkách za
odpady a psy od roku 2012.
Dne 15.10.2015 proběhly první úřední hodiny MAS Hradecký venkov v Dubenci a to od 10
do 13 hodin v zasedací místnosti OÚ., Starosta Dubence na toto jednání pozval všechny
starosty území bývalé střediskové obce Dubenec. Zúčastnili se starostky Vilantic, paní
Jarošová, Lanžova, paní Skořepová, Velkého Vřešťova, paní Hrochová a starosta Litíče pan
Jirásek. Zástupkyně MAS Hradecký venkov, Iva Horníková, seznámila zástupce obcí s
dotačními možnostmi programu IROP (Integrovaný regionální operační program) který je pro
obce velmi zajímavý, protože je možné získat až 95% dotace z Evropské unie. Samotná
MAS Hradecký venkov bude mít k dispozici 42 mil. Kč na projekty rozdělené do několika
programových fischí V RÁMCI „Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro
upřesnění:
Fische 1 – BEZPEČNOST DOPRAVY
• Bezbariérový přístup zastávek • Zvuková a jiná signalizace pro nevidomé • Přizpůsobení
komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací,
apod.
Fiche 2 – CYKLODOPRAVA
• Výstavba a modernizace cyklostezek stavebně upravených a dopravně značených s
vyloučenou automobilovou dopravou • Cyklistické pruhy na komunikacích • Víceúčelové
pruhy • Dobudování doprovodné infrastruktury (stojany na kola, úschovny kol, odpočívadla,
dopravní značení) • Doplňkově lze zařadit zeleň Pouze cyklotrasy a cyklostezky sloužící k
dopravě do zaměstnání, škol a za službami!
Fiche 3 – HASIČI – (pro obce zřizující jednotky PO II., III. stupně)
A) Z ajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým
rizikům: • Stavební úpravy stanice základní složky ISZ ve stávající dislokaci • Výstavba
garáží pro řádné uložení techniky • Pořízení potřebného vybavení a techniky (elektrocentrála
pro nouzový provoz stanice) • Vybudování stanice základní složky ISZ změnou její dislokace

3
pro zajištění přijatelné reakční doby pro efektivní nasazení složky ISZ (stavba, vybavení,
úprava vnějších prostor)
B) Posílení vybavení základních složek IZS: • Pro potřeby odstraňování následků změn
klimatu (sněhové srážky, námrazy, orkány, větrné smrště, extrémní sucha, havárie s únikem
nebezpečných látek)
Fiche 4 – SOCIÁLNÍ INTEGRACE
A) Komunitní péče: • Výstavba, zřizování a rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování
komunitní péče – i pobytová zařízení • Nákup domu či bytu, jeho úprava • Vybavení typu
běžné domácnosti vč. prostoru pro pracovníky služby • Terapeutické dílny B) Infrastruktura
pro dostupnost a rozvoj sociální služby: • Vybudování zázemí pro terénní služby včetně
zařízení • Zdravotně sociální pomoc ve vyloučených lokalitách • Ambulantní sociální služby
(terapeutické dílny, kontaktní centra) • Pobytové sociální služby – azylové domy
C) Rozvoj infrastruktury komunitních center: • Stavba • Stavební úpravy • Vybavení •
Venkovní prostranství pro vytvoření prostoru pro setkávání členů komunit ohrožených
sociálním vyloučením - Ne pro masovou zábavu.
D) Sociální bydlení: • Pořízení bytů, domů 4-6 bytových jednotek a nebytových prostor pro
přestavbu na sociální bydlení, nákup parcel pro stavbu • Základní vybavení bez dalšího
nábytku. Pro dlouhodobé, prostorově nesegregované bydlení.
E) Doplňková aktivita: • Zeleň v okolí a na budovách, hřiště a parky do realizovaných
projektů.
Fiche 5 – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ
Sociální podniky: • Nákup, výstavba, rekonstrukce a vybavení • Vytvoření nových pracovních
míst pro osoby ze znevýhodněných cílových skupin (z cílových skupin min. 30 %
zaměstnanců). Nelze financovat stávající podnikatelské aktivity ani provozní výdaje žadatele,
pouze rozšíření společnosti. Zisk pro rozvoj podniku. Místní potřeby, místní zdroje,
environmentální aspekty.
Fiche 6 – VZDĚLÁVÁNÍ
A) Předškolní vzdělávání (péče pro děti do 3 let, dětské skupiny, mateřské školy: • Stavba •
Stavební úpravy • Vybavení • Kompenzační pomůcky pro dostatečnou kapacitu kvalitní a
cenově dostupné péče s prokazatelným územním nedostatkem těchto míst • Venkovní
prostranství a herní prvky. Ohled k rovnému přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučených
osob. Zapojení rodičů na trh práce.
B) ZŠ: • Stavební úpravy • Vybavení (cizí jazyky, technické, řemeslné obory, přírodní vědy,
digitální technologie) • Podpora sociální inkluze – stavební úpravy budov a učeben, školních
poradenských pracovišť, vybavení a pomůcky pro děti se SVP
C) SŠ a VOŠ • Stavební úpravy a pořízení vybavení (cizí jazyky, technické a řemeslné
obory, přírodní vědy, IT technologie) • Podpora sociální inkluze – stavební úpravy budov a
učeben, školních poradenských pracovišť, vybavení a pomůcky pro děti se SVP)
D) Celoživotní vzdělávání: • Stavební úpravy a pořízení vybavení (cizí jazyky, technické a
řemeslné obory, přírodní vědy, IT technologie) • Rekvalifikační kurzy a další aktivity v zájmu
lepšího uplatnění na trhu práce • Stavební úpravy učebny • Vybavení
E) Zájmové a neformální vzdělávání mládeže: • Stavební úpravy a pořízení vybavení (cizí
jazyky, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, digitální technologie)
F) Doplňkové aktivity • Zeleň v okolí a na budovách (střechy, zahrady) do konce roku 2020.
V rámci programu rozvoje venkova je pro MAS Hradecký venkov alokováno 19 mil. Kč a opět
je příjem žádostí o dotaci rozdělen do několika kategorií.
Fiche 8 – ZEMĚDĚLCI
Investice do zemědělských podniků, stavby a technologie v živočišné výrobě (týká se chovu
skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní): • Výstavba a rekonstrukce ustájovacích
prostor a chovatelských zařízení • Pořízení technologií pro živočišnou výrobu • Výstavba a
rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produk¬ty živočišné výroby vč. jejich úpravy
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a zpracování • Výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva a/nebo steliva pro
přímou spotřebu v podniku • Stavby a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu •
Výstavba a rekonstrukce staveb pro skladování a sklizeň produktů rostlinné produkce včetně
technologií, i technologií na čištění tech¬nologických vod • Sladování obilovin a olejnin •
Výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí trvalých kultur včetně protikroupových a
protidešťových systémů (v rámci ovocných sadů, chmelnic a školek), ochranné sítě proti
ptactvu ve vinicích • Výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven a dalších
zahradnických a speciálních staveb včetně souvisejících technologií (dočasná úložiště
vyzvednutého sadebního materiálu, pařeniště...) • Peletárny, jejichž veškerá produkce bude
spotřebována přímo v zemědělském podniku • Nákup speciálních mobilních strojů pro
zemědělskou výrobu, se¬znam konkrétních strojů naleznete na www.mashradeckyvenkov.cz
• Nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze kterých
je stanovena dotace
Fiche 9 – PRODUKTY
• Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu,
balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů) •
Výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně nezbytných manipulačních ploch) ve
vlastnictví žadatele (administrativní a správní budovy, intervenční sklady, logistická centra
nejsou způsobilé) • Investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a
druhot. surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpad. vod • Investice vedoucí ke
zvyšování a monitorování kvality produktů (nákup dopravních prostředků určených zejména
pro osobní přepravu není způsobilý) • Investice související s uváděním vlastních produktů na
trh (včetně marketingu) (výstavba a rekonstrukce vlastních prodejen, pojízdné prodejny,
stánky, prodej ze dvora) • Investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zprac. provozu •
DPH za podmínky, že jde o neplátce DPH
Fiche 10 – NEZEMĚDĚLSKÉ AKTIVITY
Např. výstavba a modernizace provozovny pro opravu a údržbu motorových vozidel
(autodílen), provozovny štěrkoven a pískoven, zpracovatelský průmysl, výroba
Potravinářských výrobků a nápojů, zpracování dřeva a dřevařských výrobků, výroba skla,
velko- a maloobchodní činnost, stavebnictví, služby kadeřnické, kosmetické,…
Fiche 11 – LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
• Opatření k posílení rekreační funkce lesa (značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro
turisty do šíře 2 metrů a významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků,
fitness prvků...) • Opatření k usměrňování návštěvnosti území (zřizování odpočinkových
stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory...) • Opatření k údržbě lesního prostředí
(zařízení k odkládání odpadků...) • Opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa
(mostky, zábradlí...) • Nákup pozemků max. do částky 10 % celkových způsobilých výdajů •
Projektová dokumentace
Fiche 7 – ZAMĚSTNANOST
Cílem programu je zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve venkovských oblastech. Podporované aktivity:
• Odborné sociální poradenství • Terénní programy • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi • Kontaktní centra • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež • Sociálně terapeutické
dílny • Služby následné péče • Komunitní sociální práce
Pan starosta vyzval zastupitele k součinnosti při vyhledávání projektů, jak pro zemědělce,
komunitní život v obci, tak pro nezemědělské aktivity.
Dále se pana starosta věnoval informování zastupitelů o přípravě projektů obce na roky
2016-2020.
Projekčně pracujeme na projektu rekonstrukce stodoly „U kovárny“ na garáže technických
služeb a sběrný dvůr, nyní jsme projekt rozšířili. Stodola bude rozdělena a bude sloužit i jako
sklad a další zpracování ovoce z připravovaných obecních sadů.
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Dalším projektem je dokončení modernizace požární zbrojnice. Z důvodu nutnosti mít v obci
tzv. „opevněné stanoviště“ pro práci povodňové komise, nebo krizového štábu bude do
zbrojnice instalována záložní elektrocentrála s automatickým startem pro nouzový provoz,
dále připravujeme rekonstrukci umyvárny a v rámci prevence vandalizmu a kriminality
instalaci kamerového systému pro budovu zbrojnice a sportoviště. Po jednání s MAS došlo k
rozšíření požadavků o přesun již použité techniky jednotkám JPO 5 – Vilantice, Lanžov,
Velký Vřešťov a pořízení nové techniky a vybavení pro naši jednotku JPO III.
Proběhla již první schůzka ohledně revitalizace rybníka u školy – jednalo by se o zapojení
této plochy do záchranného programu pro rostlinu Rdest dlouholistý a doplnění rybí obsádky
typicky českými druhy ryb. Rovněž by se rybník doplnil lavičkami, osvětlením a informačními
tabulemi. V současnosti probíhá zjišťovací studie pro dotaci, protože vodní plocha u školy
rovněž slouží jako zásoba požární vody.
Co se týče revitalizace přítoku vody z prameniště v lomu na Božence, při kontrolní pochůzce
bylo zjištěno poničení kamenného koryta přivaděče. Firmě Big comercial s.r.o. jsem již zaslal
dopis – výzvu k uvedení tohoto vodního toku do provozuschopného stavu, zatím bez
odpovědi. Pokud nebude tento vodní tok opraven, předám toto k šetření vodoprávnímu
úřadu ve Dvoře Králové n.L.
Připravujeme obnovu malého hřiště u základní školy – projednáváno s MAS Hradecký
venkov, možná realizace v roce 2017, jednalo by se o hřiště se zaměřením na tělovýchovu.
Pan Joneš navrhnul, aby byl zpracován i plán obnovy malého fotbalového hřiště u školy,
jednalo by se o doplnění o sloupy s ochrannými sítěmi.
Projekt ČOV u bytových domů – byla podána ještě jedna žádost o změnu PRVK, společně s
výpočtem nákladů variant. Stávající kanalizace s centrálním čištěním a jednou kanalizační
stokou by vyšla na 42 mil. Kč. Nově navržené decentralizované čištění vychází na 17 mil. Kč.
V praxi to bude znamenat instalaci cca 18-20 hnízdových čističek, provozovaných obcí. Dále
budeme podávat žádost o dotaci na projektovou přípravu.
Projekt investice do krajinných sadů a zpracování ovoce – připravujeme obchodní a výrobní
studii pro posouzení z dotace IROP (95% podpora) prostřednictvím MAS Hradecký venkov
ops.
Pan starosta oznámil, že 3.11.2015 proběhla kontrola matriky ohledně vidimace, legalizace a
matriční činnosti, nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Dále pan starosta oznámil, že 5.11.2015 kontaktoval starostu Doubravice se žádostí o
příspěvek na dopravu. Ten mu sdělil, že příspěvek je rozdělený podle délky trasy v katastru
a Doubravice již doplácí na provoz linky 10500,- Kč ročně. To znamená, že příspěvek
17500,- Kč ročně je pouze za projetí trasy 5,5 km po katastru obce Dubenec.
Zastupitelstva obce se zúčastnil i Mgr. Malý, ředitel školy a školky, který požádal o slovo. Ve
stručnosti seznámil zastupitele se stavem na základní škole. Je zde především problém
s množstvím žáků a systémem financování mezd učitelů z kraje. V letošním školním roce
nastoupil slabý ročník první třídy a zároveň odešel velmi silný ročník žáků deváté třídy. Škola
se tak celkově dostala do podlimitního stavu. V současnosti je financování škol založeno na
počtu žáků a ne podle počtu učitelů, aprobace a kvality výuky. Díky tomu se škola v části
mezd dostává v letech 2015-2016 do záporných čísel. Zvláště také proto, že si v současnosti
všichni učitelé museli doplnit vzdělání podle požadavků ministerstva školství, tedy minimálně
12-tou platovou třídu. Mgr. Malý jako ředitel zatím řeší situaci tak, že mzdy učitelů „zmrazil“ a
vysvětlil jim celkovou situaci. V příštím roce bude patrně nutné sloučit některé předměty,
například pracovní a tělesnou výchovu některých ročníků. Další omezení výuky pan Mgr.
Malý nehodlá provádět, protože je potom velmi těžké vrátit zpět stav před změnou. Dále
uvedl, že škola má jisté fondy ze kterých prozatím může čerpat a letošní rok přežít. V dalších
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letech, i přes všechna opatření, bude nutné platy učitelů dotovat rozpočtem obce a to
částkou cca 100-150 tis. Kč. Pan starosta doplnil, že plánují s Mgr. Malým cestu do okolních
obcí, s žádostí o účast na jednáních místních zastupitelstev, kdy by vysvětlili problém a
zažádali o podporu. Pan Joneš podotknul, že problém s chybějícími dětmi je dlouhodobého
charakteru, ale nemá smysl snižovat kvalitu výuky spojováním tříd, nebo rušením druhého
stupně. Podle jeho názoru by rodiče v okolních městech měli vědět, že v Dubenci je kvalitní
škola, která se věnuje dětem jinak než je zvykem a kdy nehlučí 30 dětí v jedné třídě, tak jak
je to běžné v okolních městských školách. Ing. Čížek uvedl, že po všech investicích do
budovy, učebního vybavení i zahrady by spojování tříd, nebo jiná degradace výuky byla ke
škodě. Dále doplnil, že úspora na elektrické energii po zateplení a instalaci tepelných
čerpadel splácí úvěr a po jeho doplacení bude obci zbývat cca 700 tis. korun ročně na další
investice, nebo na udržení provozu školy a školky. Na závěr diskuse Mgr. Malý poděkoval
zastupitelům za udělené slovo a pozornost.
Pan starosta dále pokračoval se zprávou o jednání Mikroregionu Hustířanka(MH), které
proběhlo 10.11.2015.
Proběhla přebírka díla na projektu Doprovodná zeleň kolem cyklotras MH – dále jednáme o
reklamaci a výměny stromů a keřů. Firma Arboristika dle dohody ještě provede úpravu
stromů jako proti plnění k zalévání, které za ně prováděla obec. Celkově nebude nutné na
tuto akci doplácet. Projekt Dopravní značení – v mikroregionu zbylo cca 49 tis. Kč. Obec
Dubenec souhlasila s dočerpáním dotace na dopravní značení na území obce. Celková cena
za vícepráce na dopravním značení je 59 tis. Kč, cena dotace z MH činí 49 tis. Kč, obec tedy
doplatí vlastní podíl 10 tis. Kč. Dále oznámil, že byly nainstalovány doplňkové značky „Mimo
dopravní obsluhy“ a malé zrcadlo u bytovek.
Pan starosta dále zastupitelům sdělil, že na jednání výboru svazku byla rovněž projednána
změna stanov mikroregionu. Výbor dospěl k provozním nákladům mikroregionu cca 220 tis.
Kč + cca 20tis. rezerva. Účetní Hustířanky paní Skřipská nyní připravuje rozpočet. Celková
částka na provoz Mikroregionu Hustířanka bude poté vydělena počtem 15 obcí. Každá obec
by měla zhruba zaplatit 15-16 tis. Kč příspěvek – je to kompromisní částka, která vyhovuje
jak malým tak nám velkým obcím.
Dále se pan starosta věnoval informování o investičních projektech obce Dubenec.
Projekt Revitalizace zahrad ZŠ a MŠ – Proběhla výsadba keřových skupin a doplnění
mulčovací kůrou. Do konce týdne proběhne kontrola a předání prací a fakturace.
Projekt Zateplení požární zbrojnice. Projekt zateplení byl dokončen, rovněž byl dokončen
projekt I. etapy zabezpečovacího systému. V praxi již otestováno požárem dne 7.11.2015
v 6:11hod byla rozeslána SMS s žádostí o výjezd jednotky. Požární zbrojnice se na 15 minut
odemknula a rozsvítila, což umožnilo rychlejší výjezd jednotky.
Projekt Výměna zdroje vytápění OÚ – Projekt je administrován a ukončen, nyní proběhnou
dvě monitorovací zprávy a závěrečné vyhodnocení akce s kontrolou na místě.
Projekt Chodníky v obci Dubenec I. etapa – k 30.10.2015 stavba předána, po projekčním
zpracování skutečného provedení proběhne kolaudace a žádost o proplacení dotace ze
SFDI.
Projekt příprava Chodníky v obci Dubenec II.etapa – pan starosta oznámil, že se sešel s
panem Petrem Meislem, po společném jednání pan Meisl oznámil podmínky, za kterých
povolí stavbu chodníku. Nejprve žádá vyřešení situace s dešťovou vodou, tedy betonová
obruba a přídlažba silnice z obou stran, tak aby byla voda svedena do potoka. Vyvedení
přípojky vodovodu a plynu, jejich vedení vede pod současnou parcelou a v případě
připojování parcel jak ppč.1320/1, tak 1320/4 by bylo v budoucnosti nutné zasáhnout do již
vybudovaného chodníku a dále sjezd pro nákladní auto o šířce 6m doplněný podezdívkou ze
ztraceného bednění.
Dále se pan starosta věnoval zprávě o úseku údržby zeleně. Oznámil, že pro letošní rok byly
ukončeny smlouvy v rámci programu VPP a pánové Petr Hajník a Pavel Folk, byli propuštěni
zpět do evidence úřadu práce. Pro práci v pěstitelském centru byli na dohodu o provedení
práce ponecháni u obce Hanka Grosmanová a Boris Chmelík a to do konce roku
Pěstitelské centrum – velký převis poptávky, práce na moštování a sušení ovoce je
objednána až do prosince. V prosinci se děvčata s moštárny budou účastnit trhů a
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adventních koncertů. Obrat za měsíc říjen činil 65 tis. Kč
Dalším bodem, o kterém pan starosta informoval zastupitele, byly záležitosti kultury za měsíc
říjen a listopad 2015. Především vyzval paní Renatu Derdovou aby pohovořila o zájezdu do
divadla Palace na představení Světáci. Paní Derdová sdělila zastupitelům, že měla strach
z počátečního nezájmu o představení, ale po zrušení druhého autobusu a poté co pokladna
divadla prodala většinu z vrácených lístků, takže ztráta na prodeji byla téměř nulová.
Představení bylo velmi pěkné, herci ve svých rolích zářili a my jako diváci jsme se velmi
zasmáli. Cestou zpět byla zorganizována večeře v podniku Bílá Růže v Poděbradech, což
bylo také perfektně zorganizované. Určitě se těšíme na příští rok.
Pan starosta oznámil, že SPOZ organizoval vítání občánků, přivítali jsme 4 děti a to
Fialkovou Ninu narozenou 21.5.2015, Mráze Václava narozeného 10.7.2015, Horákovou
Adélku narozenou 17.7.2015 a Rychlíkovou Lily Ann narozenou 20.7.2015.
Kulturní výbor připravuje 29.11.2015 Mikulášskou pro děti (společně s Litičem) a Adventní
koncert v kostele Sv.Josefa, bohužel vše vyšlo na jeden termín a to z důvodu zamluveného
sálu v Penzionu na faře pro svatbu. Podařilo se nám na adventní koncert zapůjčit figury
Dubeneckého betléma.
V 18:57 hod dorazila na jednání omluvená paní Irena Hlavová.
Mikroregion Hustířanka organizoval tradiční Sraz seniorů bylo přihlášeno celkem 245
seniorů. Celá akce proběhla v sokolovně v Rožnově. Senioři byli spokojení a i v budoucnu
takovéto akce uvítají.

4.
Žádost o dotaci Městské knihovny s regionálními funkcemi
v Trutnově
Pan starosta oznámil, že jako každý rok byla obec oslovena knihovnou s regionálními
funkcemi o příspěvek na nákup knih do výměnných fondů. V letošním roce se jedná o
schválení dvou smluv a to Smlouvy o poskytování regionálních služeb – nově schválený
provoz obecní knihovny a Veřejnoprávní smlouva na dotaci příspěvek 3500,- Kč pro nákup
knih do výměnných fondů. V rámci poskytování knihovnických služeb byla obecní knihovně
zapůjčena čtečka čárových kódů s napojením na centrální program knihovny. Ze strany
zastupitelů nebyly dotazy, ani připomínky a tak dal pan starosta hlasovat o usnesení.
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje smlouvu o poskytování regionálních služeb s Městskou knihovnou
s regionálními funkcemi v Trutnově (ev.č.MK ČR 517), IČ:00371815, se sídlem
Krakonošovo náměstí 128, Trutnov, zastoupenou Mgr. Jaroslavou Maršíkovou,
ředitelkou,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytování regionálních služeb
s Městskou knihovnou s regionálními funkcemi v Trutnově (ev.č.MK ČR 517),
IČ:00371815, se sídlem Krakonošovo náměstí 128, Trutnov, zastoupenou Mgr.
Jaroslavou Maršíkovou, ředitelkou.
10-0-0
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje smlouvu o poskytování dotace na nákup knih do výměnných fondů pro rok
2016, ve výši 3500,-Kč s Městskou knihovnou s regionálními funkcemi v Trutnově
(ev.č.MK ČR 517), IČ:00371815, se sídlem Krakonošovo náměstí 128, Trutnov,
zastoupenou Mgr. Jaroslavou Maršíkovou, ředitelkou,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytování dotace na nákup knih do
výměnných fondů pro rok 2016, ve výši 3500,-Kč s Městskou knihovnou
s regionálními funkcemi v Trutnově (ev.č.MK ČR 517), IČ:00371815, se sídlem
Krakonošovo náměstí 128, Trutnov, zastoupenou Mgr. Jaroslavou Maršíkovou,
ředitelkou.
10-0-0
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5.

Žádost o finanční podporu sociálních služeb v roce 2015

Pan starosta předložil zastupitelům žádost, kterou podala paní Mgr. Marcela Hauke dne
6.11.2015. Jednalo se o žádost o příspěvek na provoz zřizované organizace „Pečovatelská
služba Města Dvůr Králové nad Labem“. Ve své žádosti popsala činnost organizace a to
pečovatelská služba, Azylový dům Žofie a noclehárna. Pro všechny spádové obce poskytuje
tyto služby za stejných podmínek jako ve Dvoře Králové n.L. bez výjimky. V současnosti,
díky špatným rodinným poměrům činnosti azylového domu využívá jeden občan Dubence.
Dále pan starosta sdělil, že osobně s paní magistrou Hauke jednal a nabídla mi další pomoc
i v případě veřejného opatrovnictví. Dále uvedl, že i když je Pečovatelská služba Města Dvůr
Králové nad Labem zřizovanou organizací města zaslouží si příspěvek 1500,- Kč. Ze strany
zastupitelů byl dotaz na osobu, která využívá služby azylového domu, ale pan starosta
odmítl veřejně toto jméno sdělit. Ing. Čížek se dotázal na služby, které pečovatelská služba
poskytuje. Pan starosta mu sdělil, že občany Dubence byl v minulosti využit právě azylový
dům a dále bezplatné poradenství v oblasti sociálních dávek a bydlení. Dále nechal pan
starosta hlasovat o usnesení.
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) Schvaluje příspěvek 1500,- Kč organizaci Pečovatelská služba Města Dvůr Králové
nad Labem, IČ:75065649, se sídlem Elišky Krásnohorské 2962, 54401 Dvůr Králové
n.L., zastoupenou Mgr. Marcelou Hauke, ředitelkou,
b) pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy s organizací Pečovatelská služba
Města Dvůr Králové nad Labem, IČ:75065649, se sídlem Elišky Krásnohorské 2962,
54401 Dvůr Králové n.L., zastoupenou Mgr. Marcelou Hauke, ředitelkou.
10-0-0

6.
Smlouva o poskytnutí dotace z Královehradeckého kraje na provoz
jednotek JPOIII
Pan starosta oznámil, že obec Dubenec, jako každý rok, obdržela smlouvu o poskytnutí
dotace na činnost zásahové jednotky dobrovolných hasičů JPO III. I v letošním roce
Královehradecký kraj rozdělil prostředky a uvolnil celých 7000,- Kč pro obec Dubenec na
krytí nákladů za provoz JPOIII. Tyto finance byly poskytnuty následovně:
a.
Na odbornou přípravu (školení)
800,- Kč
b.
Na zásahy mimo katastr obce Dubenec
0,- Kč
c.
Na vybavení jednotky
6200,- Kč
Pan Tomášek se zeptal jak kraj k uvedeným
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje
a) smlouvu č.15JPO03-0091 o poskytnutí dotace z rozpočtu Královehradeckého kraje,
financování JPO (15JPO03) s Královehradeckým krajem, IČ:70889546, se sídlem
Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové, zastoupeným RSDr. Ing. Otakarem
Rumlem, I.náměstkem,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy č.15JPO03-0091 o poskytnutí dotace
z rozpočtu Královehradeckého kraje, financování JPO (15JPO03)
s Královehradeckým krajem, IČ:70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245,
50003 Hradec Králové, zastoupeným RSDr. Ing. Otakarem Rumlem, I.náměstkem,
10-0-0

7.

Rozpočtová změna č.7/2015

Pan starosta přednesl rozpočtovou změnu č.7, zpracovanou účetní obec paní Janou
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Řehákovou, ze strany zastupitelů nebylo dotazů atak nechal hlasovat o usnesení.
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č. 7/2015
10-1-0

8.
Vnitřní předpis č.4/2015 o poskytování příspěvků zastupitelstvem
obce Dubenec
Pan starosta seznámil zastupitele s vnitřním předpisem č.4/2015 o přidělování příspěvků
zastupitelstvem obce Dubenec. Základní rozdělení žadatelů na skupiny podle pořádání akcí
a jejich sídla a počtu členů s trvalou adresou v Dubenci. Dále předpis řeší výši příspěvku a
způsob zaplacení. Přílohou vnitřního předpisu je formulář žádosti a vzorová darovací
smlouva. Pan Tomášek a ing.Čížek se vyjádřili souhlasně ke zpracovaným podkladům. Dále
nebyl ze strany zastupitelů dotazy a tak nechal pan starosta hlasovat o usnesení.
zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje vnitřní předpis 4/2015 o poskytování příspěvků
zastupitelstvem obce Dubenec.
10-0-0

9.

Diskuse






Host pan Deger se dotazoval na kvalitu vody v horním Dubenci. Pan starosta mu
odpověděl, že oprava automatické tlakové stanice byla dokončena pře měsícem a
mezitím se už řad odkaloval. Je ovšem možné že v prostoru pod nemovitostí pana
Degera zůstaly v trubkách ještě kaly a pan starosta zařídí odkalení na hydrantu u
Nedvídků a Fialků.
Host pan Deger se dále dotazoval na to, zda byl povolen ohňostroj v Karsit Agro a.s.
Pan starosta odpověděl, že ano. Byl hlášen na Policii ČR a Hasičský záchranný spor.
Ohňostroj se konal v rámci slavnostního předání posklizňové linky a dožínek. Pan
Deger dodal, že by stačilo pouze oznámit konání ohňostroje, tak aby majitelé psů si
mohli svá zvířata zabezpečit a před hlukem ohňostroje je uchránit. Pan starosta mu
oznámil, že vyhlášku o rušení nočního klidu zatím nepřipravují, ale že pana Degera
bude o povolených ohňostrojích informovat osobně.
Pan Joneš pochválil veřejné osvětlení nového chodníku u školy a dále oznámil, že
v příštím roce bude nutné z rozpočtu obce vyčlenit 20 až 25 tis. Kč na revitalizaci
umělých povrchů na sportovišti. V případě, že by obec měla ušetřit, bude nutné svolat
brigádu a povrchy před zhutněním očistit tlakovým mytím. Pan starosta mu oznámil,
že částku do rozpočtu zahrne a nabídnul zapůjčit brigádníkům obecní tlakovou myčku
na vyčištění umělého povrchu.

Dále již nebyly vzneseny žádné podněty do diskuse a tak pan starosta poděkoval za účast
na jednání a v 20:15 schůzi ukončil.
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 18.11.2015 – viz příloha 12. USNESENÍ ZO Dubenec
konaného dne 18.11.2015.
Datum vyhotovení zápisu: 20.11.2015

Starosta obce:

Jaroslav Huňat, v.r.
.......................................
Jaroslav Huňat
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Ověřovatelé zápisu:

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

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

