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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

14.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 22.12.2015
Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 18:00 hodin. Přítomni všichni byli členové ZO:
Jaroslav Huňat, Petr Krejčí, ing. Jaroslav Čížek, Renata Derdová, Irena Hlavová, Ondřej
Janeček, Bohumil Tomášek, Petr Čtvrtečka, Luboš Lesák, Radomír Joneš, Jan Jarolímek.
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
Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci (nebo ZO Dubenec)
Rozpočtová změna č.8/2015
Rozpočet 2016
Diskuse, závěr

Pan starosta dále navrhnul změnu programu. Jelikož v lednu 2016 proběhnou inventury,
bude další jednání zastupitelstva až v únoru 2016. Z tohoto důvodu navrhl pan starosta
doplnit jednání o věcné břemeno ČEZ a RWE, tak, aby bylo možné v lednu 2016 podepsat
majetkoprávní smlouvy. Ze strany zastupitelů nebyly další návrhy a tak nechal pan starosta
hlasovat o usnesení.
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 22.12.2015:
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) Věcné břemeno RWE
5) Věcné břemeno ČEZ
6) Rozpočtová změna č.8/2015
7) Rozpočet 2016
8) Diskuse, závěr
11-0-0
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2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele
usnesení
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 22.12.2015 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 shrnul práci obce Dubenec. Na vodném nám zůstávají pouze nedoplatky u cca
6 lidí, budou rozeslány II. upomínky a poté bude dlužníkům odpojena voda a pokud ani toto
nepomůže budou jednotlivé případy předány k vymáhání soudnímu exekutorovi. O předání
pohledávek k exekuci bude rozhodovat zastupitelstvo obce v každém jednotlivém případu.
K rozeslání jsou připraveny dopisy s poplatky s integrovanou složenkou typu A, po
kalkulacích, které proběhnou po uzávěrce roku 2015, budou rozeslány všem obyvatelům a
rovněž majitelům rekreačních objektů.
Známky na odpady budou vydávány od poloviny ledna proti kontrole zaplacených poplatků v
minulých letech.
Dále pan starosta oznámil, že dne 15.12.2015 proběhla kontrola Inspekce životního prostředí
na hospodaření v obecních lesích. Kontrola neshledala pochybení, problémem je
přemnožený kůrovec a těžba tzv. kůrovcových stromů a jejich okolí (kůrovcová oka) Dále
jsme byli upozorněni na špatný stav posedů v lesích, jelikož se toto zařízení nachází na
našem pozemku, je důležité, aby bylo v pořádku. Bylo již projednáno s ing. Vinšálkem,
předsedou spolku.
Proběhlo zasedání výboru Mikroregionu Hustířanka (dále MH), na jednání 17.12.2015 byla
schválena změna stanov, každá obec rovným dílem zaplatí 15000,- Kč příspěvku. Dále
členové výboru navrhli výběr nového koordinátora MH. Dále se dohodlo, že zasedání
Mikroregionu budou putovní, začíná Dubenec dne 21.1.2016. Pan starosta pozval
zastupitele a hosty na toto zasedání. Jako hosté se mohou účastnit všichni občané MH,
případně v diskusi se dotazovat na práci MH.
Pan starosta dále pokračoval shrnutím práce na investičních projektech obce Dubenec.
Rekultivace Zahrady ZŠ a MŠ, pan starosta oznámil, že celý projekt byl vyfakturován a
rovněž proplacen dotací ze Státního fondu životního prostředí.
Chodníky v obci Dubenec I.etapa, byla podána žádost o zaslání dotačních peněz ze
Státního fondu dopravní infrastruktury. Ty dorazily na účet v ČNB a celý projekt byl řádně a
v termínu zaplace,
Chodníky v obci Dubenec II.etapa, pan starosta oznámil, že i nadále platí stav jednání
z minula a jednání s vlastníky pozemků proběhnou v lednu-únoru 2016, tak aby se jednání
mohla účastnit i hlavní projektantka firmy Prodin a.s.
Dále se pan starosta věnoval práci na úseku údržby zeleně a pěstitelského centra.
Zaměstnanci údržby zeleně dočerpávají dovolenou a drží „sněhovou“ pohotovost.
Pěstitelské centrum, sušička pojede i přes vánoční svátky, máme objednávku na cca 100 kg
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sušených jablek.
Dalším bodem bylo shrnutí kultury a sportu. Pan starosta předal slovo paní Renátě Derdové,
předsedkyni kulturně-sportovního výboru.
Paní Derdová se krátce věnovala Mikulášské zábavě pro děti, která se konala 29.11.2015,
účastnilo se cca 50 dětí a dále rodiče a prarodiče. Díky souběhu akcí I. adventní koncert a
Mikulášská došlo zpočátku k tomu, že účastníci přicházeli postupně, ale nakonec byl celý sál
Dubenecké fary zaplněn. Akce proběhla společně se obcí Litíč a ta se rovněž podílela
polovinou na nákladech.
Rovněž proběhl I. adventní koncert, účastnilo se 70 posluchačů. Členky SPOZ připravily
malé občerstvení, koláče, vánoční punč a jablečný mošt.
Při spolupráci obcí Libotov a Dubenec a Základní školy Dukelských bojovníků v Dubenci bylo
upořádáno divadelní představení Mrazík pro Terezku. Velký dík za organizaci patří Mgr.
Aleši Malému a Filipu Krausovi, starostovi Libotova. Konečná bilance po představení, bylo
prodáno 200 lístků do sálu + 147 dárkových lístků celkem tedy 24 290 Kč. Ve skutečnosti
s dobrovolným vstupným bylo vybráno krásných 28 258 Kč. Dále se paní Krušinové, na
základě propagace představení, ozvalo několik podnikatelů, kteří se rozhodli Terezku
podpořit.
Pan starosta dále oznámil, že společně s panem Krejčím připravují dne 27.12.2015 tradiční
turnaj ve stolním tenise v Penzionu na faře.
Jednání zastupitelstva obce se jako host účastnil i Mgr. Aleš Malý. Na minulém jednání došlo
k diskusi na téma oceňování pedagogických a nepedagogických pracovníků zřizované
organizace ZŠ a MŠ Dubenec a pan Joneš požádal ing. Čížka o informace ohledně
oceňování pracovníků. Mgr. Malý oznámil, že s ing. Čížkem jednal a že považuje za nutné
situaci s financování pedagogických i nepedagogických pracovníků vysvětlit. Platy všech
pracovníků ve školství jsou řízeny nařízeními vlády a příslušnými oceňovacími tabulkami,
které řeší platovou třídu a tím odbornost pracovníka a platový stupeň, který zajišťuje
valorizaci platu za odpracované období. U pedagogických pracovníků je nutností, dle zákona
o pedagogických pracovnících, aby při standardním pracovním nasazení splňovali alespoň
11 platovou třídu, ovšem např. u třídních učitelů je nutné, aby byli zařazeni ve 12 platové
třídě. Dále je vše řešeno pracovní smlouvou a výší pracovního úvazku. Peníze na platy
pedagogických a nepedagogických pracovníků zasílá ministerstvo školství na jednotlivé kraje
a ty jej zasílají jednotlivým školám. Obec financování platů neřeší, povinností obce je zajistit
provoz školy po stránce zajištění energií, údržby budovy, tepla apod.
Pan Volšička se zeptal, zda množství učitelů Dubenecké devítiletky odpovídá množství žáků,
zda by nešlo ušetřit na platech učitelů snížením množství pedagogů? Nato Mgr. Malý
odpověděl, že personální obsazení školy je nyní tak, jak má být pro zajištění výuky dle plánu.
Dále Mgr. Malý pokračoval a seznámil zastupitele s oceňováním nepedagogických
pracovníků. I výplaty těchto pracovníků jsou řízeny nařízeními vlády a oceňovacími
tabulkami, tedy ve stručnosti plat uklízečky může být dle odbornosti ve druhé platové třídě a
ve dvanáctém platovém stupni, kuchařky jsou obvykle zařazeny, dle odbornosti, ve čtvrté
platové třídě a dvanáctém platovém stupni, o stupeň výše je zařazen školník a kuchyňský
hospodářský pracovník v šesté platové třídě. Dále se plat řídí výškou úvazku, Mgr. Malý dále
využívá možnosti osobního ohodnocení až do možné výše 300,- Kč. Na prémie nejsou
ministerstvem zasílány žádné prostředky. Mgr. Malý s ing. Čížkem dále uvedli, že pokud by
chtěl vyplácet prémie, tak je to možné pouze z hospodářské činnosti a tak je v současnosti
víceméně nulová. Škola se opakovaně pokoušela rozjet hospodářskou činnost a to vařením
obědů apod. bohužel poté bylo nutné odvádět daně a dle slov Ing. Čížka se tato činnost
škole nevyplácela.
Pan Joneš uvedl, že takto nízké platy jsou podle něj nedostačující a pokud obec má
přebytkový rozpočet, měla by umožnit své zřizované organizaci lépe oceňovat své
zaměstnance. Podle názoru pana Joneše peníze, které tito zaměstnanci obdrží, utratí v obci
a tak tyto finance napomůžou i jiným podnikatelům v obci. Pan starosta uvedl, že tito
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zaměstnanci jsou hlavně zaměstnanci státu a ten by se měl především o oceňování postarat
sám. Dále uvedl, že společně si Mgr. Malým jsou zapojeni v několika organizacích, které
usilují o změnu systému financování venkovského školství. Pan Joneš dále uvedl, že již na
minulém jednání požadoval, aby bylo škole dáno více prostředku na platy nepedagogů,
pokud podle pana Joneše vychází přebytek 654 000,- Kč ať je tedy třeba 54 000,- Kč
poskytnuto škole na navýšení platů. Ing. Čížek mu odpověděl, že s takovým přístupem
mohou tedy obec požádat všichni Dubenečtí pracující, kteří mají pocit, že jsou špatně
oceňováni. Pan starosta dodal, že současný přebytek není na „projedení“, ale že obec bude
potřebovat každou korunu na další projekty, zejména na inženýrské sítě a chodníky. Dále
sdělil, že je možné využít úsporu, kterou prozatím každý rok škola vygenerovala a do
rozpočtu obce vrátit jen část a další část ponechat na fondu odměn pro oceňování úsilí
pracovníků školy. Dále je zde možnost, aby si Mgr. Malý požádal jednorázově o navýšení
rozpočtu školy právě na jednotlivé případy, kdy bude chtít proplatit prémie nepedagogů. Na
závěr pan Joneš a Mgr. Malý uvedli, že poslední případ jednorázové žádosti o navýšení
rozpočtu je možný a vše bude řešenou účetně obcí rozpočtovou změnou.

4.

Věcné břemeno RWE

Pan starosta oznámil, že byl osloven firmou RWE s žádostí o zřízení věcného břemene na
plynové zařízení. Jedná se o věcné břemeno na plynovodní přípojku do Karsit Agro a.s.,
která se v letošním roce překládala za větší, jedná se o parcelu 906/2, 906/4 a 2066/2 v k.ú.
Dubenec, jedná se o cca 70 metrů. S firmou RWE se předběžně pan starosta domluvil na
výši úplaty 3630,- Kč. Ze strany zastupitelů nebylo dotazů a tak nechal pan starosta hlasovat
o usnesení.
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) souhlasí se zřízením jednorázového úplatného věcného břemene pro plynárenské
zařízení na ppč.906/2, ppč.906/4 a ppč.2066/2 vše v k.ú. Dubenec, zapsaných na
LV10001 pro společnost RWE GasNet, s.r.o. IČ:27295567 se sídlem Klíšská 940,
Ústí nad Labem 40117 ve výši úplaty 3630,- Kč,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o věcném břemeni pro plynárenské
zařízení na ppč.906/2, ppč.906/4 a ppč.2066/2 vše v k.ú. Dubenec, zapsaných na
LV10001 pro společnost RWE GasNet, s.r.o. IČ:27295567 se sídlem Klíšská 940,
Ústí nad Labem 40117
11-0-0

5.

Žádost o zřízení věcného břemene ČEZ

Pan starosta oznámil, že byl osloven firmou ČEZ o zřízení věcného břemene, bylo již
projednáno na minulém jednání ZO. Pan starosta oslovil firmu ČEZ distribuce s žádostí o
navýšení. Úplata za věcné břemeno byla ze strany ČEZu navýšena na 5000,- Kč. Dále
nechal pan starosta hlasovat o usnesení.
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) souhlasí se zřízením jednorázového úplatného věcného břemene pro elektrické
zařízení na ppč.3396, ppč.3398, ppč.3464 a ppč.3775 vše v k.ú. Dubenec,
zapsaných na LV10001 pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 se sídlem
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 ve výši úplaty 5000,- Kč,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene pro elektrické
zařízení na ppč.3396, ppč.3398, ppč.3464 a ppč.3775 vše v k.ú. Dubenec,
zapsaných na LV10001 pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 se sídlem
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
11-0-0

6.

Rozpočtová změna č.8/2015

Pan starosta rozdal přečetl zastupitelům návrh rozpočtové změny č.8/2015. Zejména se
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jednalo o zaúčtování dotací a plateb investičních a neinvestičních částí projektů roku 2015.
Dále o srovnání jednotlivých účetních paragrafů do souladu se schváleným rozpočtem obec
na rok 2015. Ze strany zastupitelů nebylo dotazů a tak nechal hlasovat o usnesení.
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č.8/2015.
11-0-0

7.

Rozpočet 2016

Pan starosta uvedl, že rozpočet byl již projednán na minulém jednání zastupitelstva a byl
vyvěšen na úřední desce. Dále se dotázal zastupitelů, zda mají výhrady, nebo připomínky
k rozpočtu obce pro rok 2016. Zastupitelé se zněním rozpočtu souhlasili a tak nechal
starosta hlasovat o usnesení.
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje v souladu s § 84 odst. (2) písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet obce
Dubenec na rok 2016, závazný ukazatel paragraf. Navržený v následujícím sestavení:
Celkové příjmy ve výši 11.516,1 tis. Kč, výdaje ve výši 10.039,2 tis. Kč, financování - 820,0
tis. Kč. Rozpočet je navržen jako přebytkový s přebytkem ve výši 656,9 tis. Kč.
11-0-0

8.

Diskuse






Zastupitelé se domluvili, že z důvodu inventur bude další zastupitelstvo až druhou
středu v únoru 2016
Pan Joneš uvedl, že jsou připraveni postavit kluziště, avšak počasí zatím nepřeje a
tak bude brigáda na stavbu mantinelů svolána až v případě mrazivého počasí.
Pan Volšička se dotazoval na veřejné bruslení, které se zpravidla koná na Nový rok
na ledovém stadionu ve Dvoře Králové nad Labem. Pan Joneš mu sdělil, že se jej
pokusí zajistit a pan starosta dodal, že zajistí rozeslání informačních SMS a
zveřejnění na webu obce a facebooku.
Pan Deger upozornil na vyčnívající litinové kryty vodovodních uzávěrů a hydrantů
v cestě u nemovitosti pana Bukače. Pan starosta zařídí jejich obsypání drtí.

Dále již nebyly vzneseny žádné podněty do diskuse a tak pan starosta poděkoval za účast
na jednání a popřál zastupitelům mnoho štěstí a zdraví v roce 2016 a v 19:05 schůzi ukončil.
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 22.12.2015 – viz příloha 14. USNESENÍ ZO Dubenec
konaného dne 22.12.2015.
Datum vyhotovení zápisu: 02.01.2015

Starosta obce:

Ověřovatelé zápisu:

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

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

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

