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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

20.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 13.07.2016
Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 19:02 hodin. Přítomni byli členové ZO: Jaroslav
Huňat, Petr Krejčí, ing. Jaroslav Čížek, Petr Čtvrtečka, Luboš Lesák, Bohumil Tomášek, Jan
Jarolímek, Radek Joneš a Irena Hlavová. Ondřej Janeček a Renata Derdová byli z jednání
omluveni. Zastupitelstvo obce bylo usnášení schopné.
Pan starosta uvítal zastupitele a hosty a poté přečetl program zasedání ZO tak jak byl
navržen na pozvánce a programu.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Schválení programu zasedání.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
Shrnutí činnosti Obce Dubenec (ZO Dubenec)
Projednání projektu Pošta Partner
Projednání projektu Pěstitelské centrum Dubenec s.r.o.
Diskuse, závěr

Poté požádal zastupitele o doplnění programu, oznámil, že paní Vobicková, předsedkyně
SPOZ doručila v pondělí 11.07.2016 žádost o pololetní odměny pro členy SPOZ, zařadil tedy
tento bod jako č.6, Diskuse a závěr se přesouvají na bod jednání č.7.
Ze strany zastupitelů nebylo dále dotazů a připomínek a tak bylo přistoupeno k hlasování.
166/2016-20.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje tento program zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 13.07.2016:
1) Schválení programu zasedání.
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2)
3)
4)
5)
6)
7)

Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
Shrnutí činnosti Obce Dubenec (ZO Dubenec)
Projednání projektu Pošta Partner
Projednání projektu Pěstitelské centrum Dubenec s.r.o.
Odměny členkám SPOZ
Diskuse, závěr
9-0-0

2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele
usnesení
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 13.07.2016 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.
Usnesení č. 167/2016-20.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje
a) schvaluje zapisovatelem zápisu
b) schvaluje ověřovateli zápisu
c) schvaluje přípravou návrhu usnesení

3.

Petra Krejčího
ing. Jaroslav Čížka a Bohumila Tomáška
Petra Čtvrtečku
9-0-0

Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci a ZO Dubenec

Pan starosta stručně informoval práci obce a obecního úřadu:
 Dne 6. června 2016 pan starosta společně s Mgr. Malým navštívili jednání
zastupitelstev obcí Hřibojedy a Litíč s žádostí o příspěvek na platy učitelů a s
představením projektu Hustířanka služby s.r.o.
 Dne 13. června 2016 byla projednána a podepsána smlouva o založení sociálního
podniku Hustířanka služby s.r.o. se společností CEP Hradec Králové.
 Dne 13. června 2016 pan starosta opět společně s Mgr. Malým jednali s poslankyní
Martinou Berdychovu o Dubenecké základní škole a dalším směřování financování
regionálního školství. Paní Berdychová byla několik volebních období starostkou
Holovous. Situaci s limity venkovských škol chápe a bude se snažit podpořit
připravované změny ve financování pedagogů a nepedagogického personálu škol.
Pan starosta zastupitelům vysvětlil, že peníze státního rozpočtu na platy
pedagogických a nepedagogických zaměstnanců škol jsou ministerstvem školství
zaslány krajům a ty je následně přerozdělují školám. Dle dosavadních zjištění ovšem
nejsou finanční prostředky poukazovány v plné výši jednotlivým školám, ale jsou
kráceny vnitřním předpisem kraje. Kraji tak vznikají finanční zdroje, kterými poté kraj
řeší situaci na jiných školách. Paní Berdychová tuto situaci dobře zná a sdělila nám,
že rozhodující budou krajské volby, protože bez politické vůle nebude chtít kraj tuto
koncepci financování měnit. Pan starosta dále uvedl, že ministerstvo školství samo
připravuje reformu financování a školy již nebudou placeni tarifem na žáka, jako
doposud, ale učitelé budou placeni podle počtu odpracovaných hodin, čímž by měl
odpadnout problém podlimitních škol.
 Dne 14. června 2016 pan starosta jednal s regionální manažerkou České Pošty o
zrušení Dubenecké pobočky a její změnu na Pošta Partner, více informací pan
starosta sdělí při projednávání bodu č.4.
 Dne 14. června 2016 pan starosta projednal založení sociálního podniku s notářkou
JUDr. Vladimírou Ostrozlíkovou, po projednání ve všech zastupitelstvech
zúčastněných obcí bude s.r.o. založeno a zapsáno u rejstříkového soudu.
 Dne 16. června 2016 proběhlo jednání místních akčních skupin v Penzionu na faře,
projednávaly se problémy regionálního školství.
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Dne 17. června 2016 proběhlo každoroční jednání obcí v ORP (Obec s rozšířenou
působností) ve Dvoře Králové n.L. Zástupci obcí byli seznámeni s vedoucími
jednotlivých odborů ORP a byly jim sděleny informace o regionální dopravě,
povodňové službě atd.
Dne 21. června 2016 proběhlo školení ohledně sociálního podnikání na Krajském
úřadě v Hradci Králové. Na tomto školení byli přítomni i zástupci ministerstva práce a
sociálních věcí, kteří budou hodnotit jednotlivé projekty.
Dne 21. června 2016 Ve večerních hodinách se pan starosta účastnil valné hromady
sdružení „Podzvičinsko“ a obec Dubenec se stala členem svazku.
Dne 22. června 2016 pan starosta společně s panem Lubošem Lesákem,
zastupitelem a starostou SDH, navštívili poslaneckou sněmovnu. Obci Dubenec bylo
slavnostně předáno usnesení o schválení znaku a vlajky obce Dubenec.
Dne 23. června 2016 se pan starosta účastnil jednání se stavebním úřadem ohledně
územního plánu, zejména byly řešeny změny hranic území způsobené pozemkovou
úpravou v návaznosti na starý územní plán.
Dne 26. června 2016 pan starosta jednal s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových o povolení stavby chodníků na parcelách v jejich vlastnictví. Vlivem
změn na ministerstvu financí jsou převody pozemků z majetku státních úřadů velmi
ztíženy. Prozatím byla dohodnuta pouze smlouva o právu provést stavbu. Převod
pozemku byl pozastaven.
Dne 26. června 2016, ve večerních hodinách pan starosta společně s Mgr. Malým
navštívili jednání zastupitelstev obcí Lanžov a Vilantice. Obec Vilantice schválila
příspěvek na platy učitelů ve výši 91780,- Kč splatný ve dvou splátkách.
Dne 27. června 2016 se pan starosta účastnil jednání krajského vedení Svazu
místních samospráv. Řešili se následující témata:
- Rušením poboček pošt, - nová kampaň české pošty ohledně zavádění
poboček Partner, více v dnešním jednání zastupitelstva obce.
- Chystané zvýšení daně za odběr spodních vod - kdy využité peníze ze
zvýšení daně budou použity zpět jako dotace pro financování hospodaření s
dešťovou vodou.
- Změny v rozpočtovém určení daní na rok 2017, kdy očekáváme navýšení
rozpočtu na provozování plně organizované školy na 9500,- Kč za žáka (ze
současných 7000,- Kč). Dále navýšení příjmu z DPH a zrušení tzv. motivační
položky živnostníků z rozpočtu obcí.
- Sociální bydlení, projednávaly se možnosti dotací pro sociální bydlení a
stavbu sociálních bytů.
Ve večerních hodinách pan starosta absolvoval jednání zastupitelstva obce Habřina,
kde představil projekt sociálního podniku Hustířanka služby s.r.o. Ve 20:00 hod se
společně s Mgr. Malým účastnili zastupitelstva obce Velký Vřešťov s žádostí o
příspěvek na platy učitelů a s prezentací projektu Hustířanka služby s.r.o.
Dne 30. června 2016 se Mgr. Malý účastnil jednání zastupitelstva obce Doubravice,
které schválilo příspěvek na platy učitelů ve výši 35300,- Kč.

Mikroregion Hustířanka (dále MH), jednání proběhlo 16.06.2016 v Litíči, na programu bylo
řešení reklamací projektu „Doprovodná zeleň“, vybudování nových cyklotras a cyklostezky z
Jaroměře do Velichovek. Dále propojení Kuksu, Nové Ameriky a Velichovek lesní
cyklotrasou. Posledním bodem bylo určení data pro letní sraz seniorů na koupališti v
Lanžově. Byl vybrán koncert dechové hudby Nauše Pepíka dne 24.7.2016
Pan starosta pokračoval shrnutím práce na investičních projektech obce Dubenec:
 Chodníky v obci Dubenec II.etapa – Byl získán souhlas UZSVM stále čekáme na
souhrnné stanovisko RWE k přeložce poté bude projekt podán na stavební úřad.
 Hustířanka služby s.r.o. – byly podepsány smlouvy o zastupování s CEP Hradec
Králové a JUDr. Ostrožlíková připravuje společenskou smlouvu, čekáme na konečná
jednání všech zastupitelstev.
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Po povodni bylo provedeno čištění a monitoring kanalizace v úseku Halenárovi,
Magrix, Biskupičovi. Pro další čištění bude nutný stavební zásah u dvou čistících
šachet. V minulosti byly do šachet pouze zavedeny uliční vpusti. Samotné šachty byly
zakryty asfaltem a nyní do nich není přístup a nedají se čistit. O této stavební akci
jedná pan starosta se správou silnic, cestmistrovství Dvůr Králové n.L..
Pan starosta se věnoval pracím v oblasti zeleně a údržby obce.
 V 28. týdnu bude dokončena první seč obce. Průběžně jsou sekány rovné plochy jako
je okolí OÚ, parčík před pekárnou, sportoviště a fotbalové hřiště v dolním Dubenci.
 Bylo provedeno první očkování rybníka enzymy a bakteriemi proti růstu vodní řasy.
 V obcích Litíč a Lanžov bylo mulčováno.
 Zaměstnanec Pavel Folk již vyčerpal 300 hodin prací a tím i dohodu o provedení
práce.
Pan starosta shrnul dění v kultuře a sportu za měsíc červen.
 Noc kostelů 2017, program dětí z Dubenecké základní a mateřské školy.
 7. 6. 2016 slavnostní ukončení univerzity 3. veku ve Vrchlabí, následně poté 16. 6.
2016 v Dubenci.
 47. ročník Dubeneckého poháru s večerní taneční zábavou. Pan starosta předal
slovo p.Lesákovi a p.Čtvrtečkovi, ti informovali zastupitele o celé akci, kterou
zhodnotili jakou úspěšnou. Jak soutěž, tak následně i večerní taneční zábava
proběhla bez problémů.
 Slavnostní rozloučení s absolventy 9. třídy.
Připravujeme:
 Pohádkové les – září 2016
 Bleší trh – září 2016
 SDH – noční soutěž


4.

Projednání projektu Pošta Partner

Pan starosta oznámil, že dne 14.06.2016 jsem jednal s regionální manažerkou Ing.
Václavkovou. Ta mu oznámila, že Česká pošta připravuje rušení pošt a že Dubenecká
pobočka je rovněž vybrána ke zrušení. Dále mu oznámila, že v případě, kdy obec Dubenec
nepřejde na vlastní pobočku Partner, bude tato služba nabídnuta firmě Coop. Pan starosta
při jednání zmínil, že například prodejna Coop měla v loňském roce skoro půlroční výpadek
ve svých službách. Na to mu bylo odpovězeno, že Česká Pošta řeší výpadek do 3 měsíců.
Pan starosta dále oznámil, že podle jeho názoru v Dubenci musí pobočka pošty zůstat v
nezměněné podobě.
Dále oznámil, že jednal s SMS ČR a zde bylo rovněž doporučeno změnu neschvalovat a
trvat nadále na tom aby v Obci Dubenec byla pobočka Pošty zachována. Dále pan starosta
ocitoval znění vyhlášky 464/2012, ze dne 17. prosince 2012, o stanovení specifikace
jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování
Český telekomunikační úřad stanoví podle § 41 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních
službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č.
221/2012 Sb., k provedení § 3 odst. 3 zákona o poštovních službách:
ZÁKLADNÍ KVALITATIVNÍ POŽADAVKY
§ 14
Dostupnost a hustota pošt
(1) Dostatečná dostupnost pošt je zajištěna, pokud celkový počet pošt odpovídá počtu
provozoven stanovenému nařízením vlády podle § 3 odst. 2 písm. a) zákona o poštovních
službách.
(2) Dostatečná hustota pošt je zajištěna, pokud je provozována pošta
a) v každé obci, která má 2500 a více obyvatel,
b) v každé obci, která má méně než 2500 obyvatel a v níž je ke dni nabytí účinnosti této
vyhlášky pošta provozována a zároveň je zde matriční úřad2), obecný stavební úřad3)
nebo základní škola s prvním a druhým stupněm,
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c) v obcích tak, aby dojezdová vzdálenost z kteréhokoliv místa v obci na území České
republiky k poště nepřesahovala 10 km,
d) tak, aby vzdálenost z kteréhokoliv místa s výjimkou území, která slouží výlučně jinému
účelu než bydlení, v obci, která má více než 2500 obyvatel, k poště nepřesahovala 2 km
vzdušnou čarou.
(3) Požadavek podle odstavce 2 písm. c) nemusí být splněn pro 5 % obyvatel nacházejících
se v území, pro něž daná pošta zajišťuje dostupnost, pokud bude dostupnost základních
služeb zajištěna jiným vhodným způsobem.
(4) Požadavek podle odstavce 2 písm. d) nemusí být splněn pro 5 % obyvatel ze součtu
obyvatel obcí, které mají více než 2500 obyvatel, za podmínky, že bude splněn požadavek
podle odstavce 1 písm. c).
(5) Pošta podle odstavce 2 musí být dostupná veřejnosti každý pracovní den tak, aby součet
otevíracích hodin činil alespoň 15 hodin v týdnu, který má 5 pracovních dní. Pošta nad rámec
počtu stanoveného podle odstavce 2 musí být dostupná veřejnosti každý pracovní den tak,
aby součet otevíracích hodin činil alespoň 10 hodin v týdnu, který má 5 pracovních dní.
Obec Dubenec vyhovuje odstavci b, článku 2 paragrafu §14 vyhlášky a zrušení pobočky,
nebo její převod na Pošta Partner v obci nepřichází v úvahu. Pan starosta dále oznámil, že
komunikoval ohledně pobočky Pošta partner s panem Brádlerem z COOP Dvůr Králové n.L.,
zda mají o službu zájem a bylo mu oznámeno, že sami se spolupráci brání, protože
Dubeneckou prodejnu nemají dobře personálně zajištěnou, ovšem pokud jim to bude
nařízeno, budou muset pobočku Pošta Partner zřídit. Další dotazy a připomínky nebyly a tak
pan starosta nechal hlasovat o usnesení.
168/2016-20.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) vyslovuje nesouhlas s jakoukoli změnou způsobu obsluhy, nebo snížení rozsahu
služeb pobočky České pošty v Dubenci,
b) nesouhlasí se zřízením pobočky Pošta Partner obcí Dubenec.
9-0-0

5.

Projednání projektu Pěstitelské centrum Dubenec s.r.o.

Pan starosta oznámil, přípravu společnosti Pěstitelské centrum Dubenec s.r.o., která bude
založena na základech sociálního podniku, do kterého se zapojují obce Vilantice a Litíč, jako
další partner je společnost Farní charita Dvůr Králové nad Labem. Poměr rozdělení vlivu ve
společnosti je Dubenec 40%, zbylí partneři po 20%. Firma se bude zabývat dosavadní činností
malého Pěstitelského centra, provozovaného obcí Dubenec. Dle průzkumu trhu je zde stálý
zájem o sušené výrobky a rovněž o ovocné mošty. Financování sociálního podniku půjde po
dvou liniích. Tvrdý program, což je oprava stodoly „U kovárny“ a montáž nové technologie bude
financována z programu IROP (Integrovaný regionální program) v hodnotě 5,5 mil. Kč a
spoluúčastí 15%. V objektu bude plynová sušárna ovoce (4x větší než současná), pásový
moštovací lis, pastér a stáčírna. V dalším oddělení sklad pro příjem a výdej výrobků.
V posledním oddělení garáž pro parkování a uskladnění strojů Obce Dubenec.
Měkký program, což budou mzdy na počáteční rozjezd (2 roky) budou financovány z programu
OPZ (operační program zaměstnanost). Účetní bude ½ úvazkem zaměstnána i v organizaci
Hustířanka služby s.r.o.
Jelikož se jedná o sociální podnik, zabývající se regionální činností a jeho součástí je oprava
brownfieldové nemovitosti máme velké šance na získání podpory z obou programů.
Na tuto společnost bude navazovat rovněž vysazování krajinných sadů ve spolupráci se Státním
pozemkovým úřadem, při uskutečňování protierozních opatření v rámci komplexních
pozemkových úprav. Mapka založení krajinných sadů je v příloze č.4 zapisu. Obce Vilantice a
Litíč převzaly myšlenku krajinných sadů a to je důvodem zájmu o účast ve společnosti. Farní
charita Dvůr Králové rovněž obnovila sady na Chotěborkách a dále má zájem o možné umístění
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jejich klientů do výroby a o prodej výrobků pod značkou Charita-Charitas.
Ing. Čížek se dotázal na detailní ekonomickou studii. Pan Starosta mu odpověděl, že tuto studii,
podnikatelský plán, zpracovává CEP Hradec Králové a ještě není k dispozici. Ing. Čížek
odpověděl, že tedy nebude se zřízením s.r.o. souhlasit do té doby, dokud mu nebude předložen
podnikatelský záměr.
169/2016-20.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec pověřuje Jaroslava Huňata, starostu obce, narozeného
23.02.1975, trvale bytem Dubenec 13 okres Trutnov, aby s odkazem s ustanovením §84,
odstavec 2, písmeno e) zákona č.128/2000 o obcích, ve znění změn a doplňků, jednal
jménem obce ve věci přijetí společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným
Pěstitelské centrum Dubenec, s.r.o.
8-1-0

6.

Odměny členkám SPOZ

Pan starosta oznámil, že dne 11.07.2016 předložila paní Vobicková předsedkyně SPOZ
žádost o proplacení pololetních odměn členkám SPOZ. Jedná se o celkovou částku 10300,Kč pro Janu Matějčkovou (2100,- Kč), Kateřinu Dohnalovou (2100,- Kč), Lenku Šimkovou
(2100,- Kč), Marii Burešovou (2000,- Kč) a Ludmilu Vobickovou (2000,- Kč).
SPOZ v prvním pololetí 2016 organizoval tyto akce pro seniory:
Adventní koncert, - pečení cukroví, organizace koncertu a obsluha občerstvení s teplými
nápoji.
16.02.2016, - První sraz seniorů na téma masopust. Pekly se koláče, večer proběhlo
posezení u živé muziky a proběhlo losování malé tomboly.
16.04.2016, - Jarní zpívání 2016, organizace koncertu a obsluha v kostele.
30.05.2016, - Druhý sraz seniorů spojený s přednáškou pana Baudyše o jeho cestách po
Vietnamu.
09.06.2016, - Noc kostelů 2016, ve spolupráci se školou příprava koncertu.
16.06.2016, - Slavnostní ukončení zimního semestru univerzity 3 věku.
V mezidobí členky SPOZ chodí gratulovat seniorům, v prvním pololetí 2016 to bylo 12
gratulací. Každá z členek nakoupí a zabalí dárkový balíček, proplácena je pouze cena zboží
(není zde ani cesťák, ani dekorační potřeby). Dále členky SPOZ dopravují seniory do divadla
v Jaroměři vlastními vozy. Pan starosta uvedl, že dle jeho názoru, má obec Dubenec velmi
dobře fungující SPOZ, které se velmi dobře stará o seniory. Ing. Čížek uvedl, že je podle něj
odměna vysoká a je na úrovni platu zastupitele. Další dotazy a připomínky nebyl a tak bylo
přistoupeno k hlasování.
170/2016-20.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec souhlasí s vyplacením odměn za 1. pololetí roku 2016 členkám
SPOZ, Janě Matějčkové, Kateřině Dohnalové a Lence Šimkové každé po 2100,- Kč čistého.
Marii Burešové a Ludmile Vobickové každé po 2000,- Kč čistého.

9-0-0

7.

Diskuse, závěr



Pan starosta zastupitele seznámil se stavem jednání s okolními obcemi v rámci
žádosti o příspěvek na platy učitelů, dle tabulky, která je přílohou zápisu č.7.
Hostovi panu Degerovi pan starosta oznámil výsledek jednání se zemědělskou
společností z Všestar, která poškodila příkop v horním Dubenci „U Boroviček“, tím, že
jej zavezla a vznikl zde provizorní přejezd pro těžkou techniku. Tento přejezd však
brání odtoku dešťové vody do vpusti do Bauerovy rokle. Bylo jednáno s p. Košťálem,
agronomem Všestar, ten přislíbil provést nápravu do konce července. Pan Deger
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upozornil ne to, že zde nejsou žádné cesty, kudy by zemědělci mohli ke svým
pozemkům přijíždět. To je podle něj důvod, proč si ZD Všestary vybudovalo tento
přejezd. Pan starosta mu odpověděl, že cesty, tzv. sezonní komunikace, zde
navrženy jsou. Problémem, je, že tyto přístupové pásy zemědělci nerespektují a
často je osejí jako součást pole.
Pan Joneš se zeptal na cenu revitalizace zahrad škol a na následnou údržbu a
odplevelení a podobně. Dle jeho zkušeností, z doby kdy zde sušil seno, byl sad ve
velmi špatném stavu. Byly zde koleje a další terénní nerovnosti. Rovněž při zběžném
pohledu mu připadají záhony zaplevelené a neudržované. Pan starosta mu oznámil,
že cenu z hlavy neví, ale připraví finanční přehled. Dále uvedl, že v letních měsících
proběhne tzv. následná péče, což je zákrok od zahradnické firmy, která provede
odplevelení a údržbu záhonů. O další péči se bude dále starat škola. Co se týče
terénních úprav a sekání sadu, tak o sečení a mulčování sadu se stará obec. Škola
udržuje plochy k běžecké dráze. Tráva se mulčuje 2x ročně. Mezi jednotlivými záhony
má pan školník vysekané cesty pro školáky. V příštím roce by měla být z peněz MAS
Hradecký venkov realizována venkovní učebna, nyní se zpracovává projekt. Pan
Joneš navrhnul, že by si zastupitelé mohli udělat „exkurzi“ a zahradu školy projít, aby
se sami přesvědčili o kvalitě výsadeb. Pan starosta nevrhnul uspořádat příští
zastupitelstvo v jídelně školy. S tímto návrhem zastupitelé souhlasili.
Pan Joneš se dále dotazoval na stav nového chodníku. Místy mu připadá zvlněný.
Pan starosta mu odpověděl, že se spojí s firmou Chládek a Tintěra Pardubice a
domluví další postup, zametení pískem, spárování a vibrování. Dále se pan Joneš
dotazoval na odstraňování plevele z chodníku. Pan starosta mu odpověděl, že
zaměstnanci na VPP nyní mají ve výbavě, tzv. knotové hole na lokální aplikaci
herbicidů bez nutnosti postřiku a provedou plánované odplevelení do konce 29.
týdne.
Pan Tomášek se dotázal na železný šrot u silnice u Krupů, pan starosta mu
odpověděl, že se zřejmě pan Kroupa domluvil na svozu šrotu s technickými službami.
Pan Tomášek se dotázal, proč není krajinný sad rovněž plánován na parcelách trvalého
travního porostu podél melioračního příkopu od Karsit Agro a.s po Jarolímkovi. Pan
starosta mu odpověděl, že se jedná o parcely soukromých vlastníků a na těch obec
Dubenec sady zakládat nebude. Jedinou možností je pacht společnosti Pěstitelské
centrum Dubenec s.r.o. a to by zařídilo dotaci na vysazení nového sadu. Byl by k tomu
ovšem nutný souhlas všech vlastníků a udržitelnost cca 20 let od vysazení. Pan
Tomášek mu odpověděl, že by se výsadbě nebránil, protože tím že se zde zasadí
stromy, vznikne přerozený předěl mezi ornou půdou a sadem a zemědělci tak nebudou
moci přiorávat z melioračních ploch.
Pan Čtvrtečka jménem SDH Dubenec poděkoval obci za skákací hrad, který byl v době
soutěže u hasičárny. Dále se dotázal na možnost umístění stojanu na kola k hasičárně,
pan starosta mu odpověděl, že se chytá projekt oplocení požární zbrojnice s posuvnou
bránou a v rámci tohoto projektu budou řešeny i stojany na kola, které budou napevno
spojeny s plotem, tak aby je nikdo neukradl.
Pan Čtvrtečka dále sdělil, že opět chystají noc v hasičárně, kapacitně pro cca 25 dětí a to
13.08.2016. Tato akce bude podobná té vloni, kdy se mohli v hasičárně účastnit i rodiče.
Další akcí kterou SDH plánuje je Noční soutěž v noci z 27.08.2016. Této akci bude
předcházet hudební koncert. Pan starosta přislíbil, že se pokusí zajistit i ohňovou show
od svého známého. Pan Čtvrtečka doplnil, že letos chtějí do noční soutěže ještě vložit
pár překvapení pro účastníky i diváky.
Pan starosta se dotázal pana Lesáky zda SDH již demontovalo velký stan v Lanžově.
Pan Lesák mu sdělil, že tento stan bude demontován do konce týdne a převezen
k hasičárně.

Další podněty ani dotazy dále nebyly a tak pan starosta v 20:08 hod. ukončil jednání
zastupitelstva obce Dubenec.
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Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 13.07.2016 – viz příloha č.1 - 20. USNESENÍ ZO
Dubenec konaného dne 13.07.2016.
Příloha č.2 – Prezenční listina
Příloha č.3 – Prezentace projektu Pošta partner
Příloha č.4 – Prezentace projektu Pěstitelské centrum Dubenec s.r.o.
Příloha č.5 – Žádost o odměny SPOZ
Příloha č.6 – Dopis ZD Všestary č.j. 215/2016
Příloha č.7 – Tabulka plnění plateb za platy učitelů dle rozpisu na žáka a obec.
Datum vyhotovení zápisu: 18.07.2016

Starosta obce:

Ověřovatelé zápisu:

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

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

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

