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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

15.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 10.02.2016
Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 18:00 hodin. Přítomni byli členové ZO: Jaroslav
Huňat, Petr Krejčí, ing. Jaroslav Čížek, Renata Derdová, Irena Hlavová, Bohumil Tomášek,
Petr Čtvrtečka, Luboš Lesák a Jan Jarolímek. Pan Radek Joneš a pan Ondřej Janeček se
z jednání omluvili.
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)
7)

Schválení programu zasedání
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení
Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci (nebo ZO Dubenec)
Projednání daru firmy RATH pro Terezu Krušinovou
Přihláška obce do Svazu místních samospráv ČR
Přihláška obce do svazku obcí Podzvičinsko
Diskuse, závěr

Pan starosta dále navrhnul změnu programu. Sdělil. že proběhly inventury majetku obce a je
možné již na tomto zasedání převést dopravní Avii zásahové jednotky JPOIII do organizace
SDH Dubenec, proto starosta navrhl zařadit tento bod jednání. Paní Derdová předložila
návrh odměn členkám kulturního výboru za rok 2015, program bude doplněn i o tento bod
jednání. Poslední změnou programu je nutnost projednání dodatku č.1 ke smlouvě o dotaci
na územní plán, poskytovanou z rozpočtu Královehradeckého kraje. Ze strany zastupitelů
nebyly další návrhy a tak nechal pan starosta hlasovat o usnesení.
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 10.02.2016:
1)
2)
3)
4)
5)

Schválení programu zasedání
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení
Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci (nebo ZO Dubenec)
Převod DA Avia zásahové jednotky do majetku SDH Dubenec
Projednání daru firmy RATH pro Terezu Krušinovou
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6) Přihláška obce do Svazu místních samospráv ČR
7) Přihláška obce do svazku obcí Podzvičinsko
8) Odměny členům kulturního výboru za rok 2015
9) Projednání dodatku č.1 smlouvy ke smlouvě č.13RRD03-0022
10) Diskuse, závěr
9-0-0

2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele
usnesení
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 10.02.2016 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
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 oznámil, že budou rozeslány 2. upomínky na dlužné vodné, dále oznámil, že
s některými dlužníky probíhá komunikace, problém je u těch, kteří se z obce odstěhovali, nepřebírají poštu. Současná výše pohledávek za vodné činí 15768,- Kč, (včetně poslední
platby za vodné 12/2015).
Pan starosta se dále věnoval vyhodnocení akce s dopisy s poplatky a integrovanou
složenkou typu A, podle pana starosty byl tento způsob oznámení poplatkové povinnosti
velmi úspěšný, za rekreační objekty je zaplaceno z 70%, občané obce z 60%, což je ve
srovnání s loňským rokem velký úspěch. Paní Renata Derdová oznámila, že se jí někteří
občané ptali na dopis s poplatky. Zejména, proč jsou poplatky účtovány i malým dětem. Pan
starosta jí vysvětlil, že je to na základě vyhlášky o poplatcích za odpad. Tato vyhláška
kalkuluje cenu za odpad pro všechny občany obce s trvalým bydlištěm v katastru obce
Dubenec a všechny rekreační objekty v obci Dubenec. Každý poplatník má tedy variabilní
symbol pro snadné dohledání provedených plateb. Dále se paní Derdová zeptala, zda je
nutné platit složenku na poště, pan starosta jí odpověděl, že toto není nutnost, všechny
způsoby plateb byly popsány v průvodním textu dopisu o poplatcích a většina lidí si toto
oznámení přečetla a využili jak plateb hotově, tak na účet obce. Dotazující osoby se
pravděpodobně neobtěžovaly číst průvodní text, nebo jej nepochopili.
Pan starosta dále oznámil, že samolepící známky na odpady jsou již vydávány, na známky
roku 2015 se jezdí do konce února 2016.
Dále oznámil, že probíhají inventury dokladové a zpracování podkladů za rok 2015, tedy
inventurní zprávu a uzávěrku hospodaření bude zastupitelstvo projednávat na jednáních
v březnu a dubnu.
Pan starosta uvedl, že byly od manželů Rezkových odkoupeny pozemky u obecního úřadu.
Na parcele ppč.3253 v k.ú. Dubenec, bylo v minulosti zřízeno odběrné místo elektřiny, nyní
je převáděno na obec, toto místo je vybaveno elektroměrem a je možné budoucím
stavebníkům takto umožnit odběr elektrického proudu v době, kdy ještě nebudou mít zřízeno
vlastní odběrné místo.
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Pan starosta informoval o jednání Mikroregionu Hustířanka (dále MH), toto jednání proběhlo
21.01.2016 v Dubenci. Na tomto jednání byla provedena důležitá personální změna a jako
manažerka-koordinátorka MH byla přijata paní Eliášová, která to samé vykonává pro DSO
Broumovsko. Dále bylo jednáno o odprodeji notebooku a telefonu bývalého manažera, který
pořádal o odkoupení. Posledním a nejdůležitějším bodem bylo projednání reklamací v rámci
akce „Doprovodná zeleň kolem cyklotras MH“, reklamace v celkovém projektu se navýšily až
na cca 180 tis. Kč. Členové výboru a proto byl pověřen předseda MH jednání s právním
zástupcem MH na vymáhání reklamací.
Pan starosta se dále věnoval investičním projektům za rok 2015 a připravovanému projektu
stavby II. etapy chodníků.
Revitalizace zahrad ZŠ a MŠ – celá akce je již proplacena, zbývá umístit informační tabule,
toto se bude realizovat v 7. týdnu.
Chodníky v obci Dubenec II. etapa – připravujeme podání pro územní řízení, podpisy se
souhlasem máme od: Jiřího Freie, Zdeňky Brdičkové, Michala Skořepy. S panem Petrem
Meislem proběhly jednání a souhlas bude podepsán v 6-7. týdnu. S manželi Plíštilovými
bude jednáno v 7. týdnu.
Připravovaná zpevněná plocha u Coop je nyní řešena projekčně, tak aby byl vydán souhlas
o umístění stavby. Rozměrově tato zpevněná plocha nepotřebuje stavební povelní.
Pan starosta informoval zastupitele o pracích v úseku údržby zeleně. Zaměstnanci se nyní
věnují kácení stromů, přípravě palivového dřeva a podle potřeby vyhrnují sníh a solí
komunikace.
Pěstitelské centrum, sušárna byla v provozu i přes vánoční svátky, ale původní záměr naplnit
sklady prací přes vánoce nevyšel, vše bylo v průběhu prvních dvou týdnu 2016 vyprodáno.
Nadále nakupujeme jablka z Dolan. Po vyúčtování cen energií proběhlo zdražení produktů o
15%.
Poté pan starosta předal slovo panu Lesákovi, který informoval zastupitele o vnitřních
stavebních úpravách požární zbrojnice, proběhlé výroční schůzi a o práci malých hasičů a
odstartování sportovní přípravy družstva mužů a žen.
Pan starosta komentoval dění v kultuře a sportu. V prosinci proběhl tradiční vánoční turnaj ve
stolním tenise v Penzionu na Faře, výsledky turnaje byly (pořadí od prvního): Petr Jirásek
(Nouzov), Jaroslav Seifrt (Lanžov) a Milan Joneš (Nové Lesy).
Dále pan starosta informoval o úspěchu Dubeneckých šachistů, kteří opět doma vyhráli a
jsou nyní na třetím místě tabulky a mají velkou šanci na postup.
Poté předal slovo paní Renatě Derdové, která seznámila zastupitele s přípravami Obecního
plesu 2016 (27.2.2016 v Penzionu na faře). Dále o přípravách dětského karnevalu, který se
bude konat v neděli 13.3.2016 rovněž v Penzionu na faře. Pan starosta doplnil, že v sobotu
5.3.2016 bude tradiční Masopust v Dubenecké kantýně.

4.

Převod DA Avia zásahové jednotky do majetku SDH Dubenec

Pan starosta navrhl převedení dopravního automobilu Avia z majetku obce bezplatně do
majetku SDH Dubenec. V loňském roce obec, prostřednictvím zásahové jednotky, nabídla
Avii k odprodeji jiným SDH, avšak nebyl zájem. Z hlediska zásahové jednotky je již vozidlo
odhlášené ze systému, takže s převodem nebude problém, co je ovšem, nutností pro provoz
na pozemních komunikacích, je demontáž majáků a sirény. SDH využije automobil jako
dopravní prostředek pro sportovní tým. Pan starosta dále navrhl převod vozidla darovací
smlouvou. Ze strany zastupitelů nebylo dotazů a tak bylo hlasováno o usnesení.
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) souhlasí s darováním dopravního automobilu SPZ TU 84-20, typ DV12A31, inv.číslo
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600007/1 z majetku obce Dubenec, organizaci SDH Dubenec, IČ: 65715721,
Dubenec 153, 54455 Dubenec, zastoupenou Lubošem Lesákem starostou SDH,
b) pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy na dopravní automobil SPZ TU
84-20, typ DV12A31, inv.číslo 600007/1 z majetku obce Dubenec, organizaci SDH
Dubenec, IČ: 65715721, Dubenec 153, 54455 Dubenec, zastoupenou Lubošem
Lesákem starostou SDH.
9-0-0

5.

Projednání daru firmy RATH pro Terezu Krušinovou

V prosinci 2015 byl pan starosta osloven firmou RATH žárotechnika Verdek, s žádostí o podporu
Terezky Krušinové. Podmínkou bylo zaslání peněz transparentně na účet obce. V tu dobu ještě
Krušinovi neměli zřízený transparentní účet pro příjem darů. Pan starosta tedy dojednal, že obec
příjme finanční dar pro Terezku Krušinovou ve výši 20000,- Kč a na nejbližším jednání
zastupitelstva tento dar postoupí darovací smlouvou Terezce. Peníze dorazily na účet obce č.
2920601/0100 dne 22.12.2015. Pan starosta požádal o schválení darovací smlouvy na finanční
dar pro Terezku Krušinovou ve výši 20000,- Kč. Pan starosta dále uvedl, že jednání Ing.
Christianem Kazmirowskim bylo velmi zajímavé a přínosné, protože firma Rath se podílí i na
přípravě projektů i pro základní školy. Dále nebylo dotazů, ani připomínek a tak dal starosta
hlasovat o usnesení.
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) souhlasí se finančním darem ve výši 20000,- Kč (slovy dvacettisíckorun českých) pro
Terezu Krušinovou, nar. 19.8.1993, trvale bytem Dubenec 94, 544 55 Dubenec,
b) pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy na finanční dar ve výši 20000,Kč (slovy dvacettisíckorun českých) pro Terezu Krušinovou, nar. 19.8.1993, trvale
bytem Dubenec 94, 544 55 Dubenec.
9-0-0

6.

Přihláška obce do Svazu místních samospráv ČR

Pan starosta zastupitelům oznámil, že obec již řadu let spolupracuje se Svazem místních
samospráv ČR (SMS ČR), jedná se o organizaci, s kterou obec společně řešila například
situaci kolem pobočky Dubenecké pošty, která měla být převedena na pobočku Partner
v provozu obce (2013). Dále obec aktivně využívá jejich právnické poradenství a
spolupracuje aktivně se sítí MAS.
Poslední velkou aktivitou je projednávání zákona o změně financování regionálního školství,
kde za zřizovatele a za ředitele školy vznášíme připomínky k projednávanému zákonu. Na
rozdíl od svazu měst a obcí (SMO) se SMS ČR aktivně věnuje dění právě v malých obcích a
zasloužilo se o změnu rozpočtového určení daní, které jsme pocítili v roce 2015. Organizace
SMS ČR rovněž na rozdíl od SMO je dobrovolnou organizací, která sdružuje především
zástupce obcí na pozicích starostů, tajemníků, či vedoucích odborů. Svým hodnocením
dopadů jednotlivých zákonů se SMS ČR zasloužila o přepracování některých špatných
zákonů, tak aby v praxi vyhovovaly.
Pan starosta navrhl vstoupit so SMS ČR, uvedl, že obec zdarma obdržela publikace týkající
se zákona o obcích a práce zastupitelů. Příslušnost obce v této organizaci je i jistým
společenským kreditem pro celou obec. Ze strany zastupitelů nebylo dalších dotazů a tak
nechal pan starosta hlasovat o usnesení.
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) s přistoupení obce Dubenec do Sdružení místních samospráv ČR na základě §46 a
§84 odst.2 písm. e zákona o obcích č.128/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů a
čl.3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky,
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b) ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto
usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR ve lhůtě do jednoho
týdne od jednání zastupitelstva obce.
9-0-0

7.

Přihláška obce do svazku obcí Podzvičinsko

Pan starosta seznámil zastupitele se započatou spoluprací se svazkem obcí Podzvičinsko.
Uvedl, že se nejedná se o klasický „mikroregion“ jako je Husířanka, který má hlavní náplň
spojení obcí za účelem získávání dotací. Podzvičinsko je sdružením právnických osob a bylo
založeno v roce 2000. Sdružuje obce, města a právnické osoby působící v oblasti cestovního
ruchu na území Podkrkonoší. Co je hlavní, že sdružení Podzvičinsko vykonává činnost tzv.
destinační společnosti – jeho hlavní činností je rozvoj, propagace, koordinace a spolupráce
jednotlivých subjektů v oblasti cestovního ruchu na území Podkrkonoší.
Pro své členy zajišťuje:
1. Propagaci na veletrzích cestovního ruchu, prezentačních a kulturních akcích
v regionu
2. Propagaci ve vydávaných tiskovinách, tiskových zprávách, turistických novinách
3. Prezentaci na webu Podkrkonoší – www.podkrkonosi.eu a na FB Podkrkonoší
4. Propagaci kulturních, sportovních a společenských akcí v kalendáři akcí Podkrkonoší
5. Distribuci propagačních materiálů do informačních center v našem kraji
6. Poradenství při vyhledávání vhodných dotačních titulů a zpracování žádostí v oblasti
CR
7. Přípravu společných projektů – cyklostezky, odpočinková místa, naučné stezky,
balíčky služeb, turistické produkty, tiskoviny, mapový portál apod.
Pan starosta již jednal o podmínkách členství, které spočívají v zaslání písemného souhlasu
se vstupem, u obcí výpis z usnesení zastupitelstva obce. Úhrada ročního členského
příspěvku, který je stanoven pro obce ve výši 6,-Kč/občan a 2.000,-Kč pro ostatní právnickou
osobu. Člen sdružení se účastní valné hromady (zasedá min. 2x ročně), je volen do řídících
orgánů sdružení. Ing. Čížek se dotázal na praktické dopady členství. Paní Derdová
odpověděla, že ve svém bývalém bydlišti Doubravici spolupracovali se sdružením
Podzvičinsko a například servis s informovaností o kulturních akcích byl velmi užitečný. Pan
starosta dále uvedl, že náklady na Mikroregion Hustířanku klesly ze 70 tis.Kč na 15 tis.Kč a
tak jsou volné prostředky na členství obce v dalších užitečných organizacích. Bylo hlasováno
o usnesení.
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) souhlasí se vstupem obce Dubenec do svazku obcí Podzvičinsko na základě §46 a
§84 odst.2 písm. e zákona o obcích č.128/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů,
b) pověřuje starostu obce vyplněním a podáním přihlášky do svazku obcí Podzvičinsko.
9-0-0

8.

Odměny členům kulturního výboru za rok 2015

Paní Renata Derdová navrhla odměny členkám kulturního výboru za práci na pořádání akcí
v roce 2015 a to Janě Wachtlové, 2000 Kč čistého a Radce Krejčové rovněž 2000,- Kč
čistého. Ing. Čížek se dotázal, zda jsou to skutečně všichni, kdo pomáhali s kulturními
akcemi obce. Paní Derdová řekla, že ne, ale že navrhla jen kolegyně, které vypomáhaly celý
rok, ale že je schopna doplnit svou žádost o dvě další kolegyně, které se přidaly v polovině
roku a to paní Petru Wagenknechtovou a Danu Klejšmídovou, které pomáhaly s přípravou
blešáku a dalších akcí. Pan starosta tedy navrhl usnesení, o kterém se hlasovalo.
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Zastupitelstvo obce Dubenec souhlasí s vyplacením odměn členkám kulturního výboru, paní
Janě Wachtlové ve výši 2000,- Kč čistého, Radce Krejčové ve výši 2000,- Kč čistého, Petře
Wagenknechtové ve výši 1000,- Kč čistého a Daně Klejšmídové ve výši 1000,- Kč čistého.
9-0-0

9.

Projednání dodatku č.1, ke smlouvě č.13RRD03-0022

Pan starosta oznámil zastupitelům, že mu byl doručen dodatek č.1, ke smlouvě č.13RRD030022, na prodloužení doby plnění smlouvy do konce roku 2016. Jedná se o smlouvu na
poskytnutí dotace Královehradeckého kraje na pořízení nového územního plánu. Dále
informoval zastupitele o stavu projednání nového územního plánu, který je v současnosti na
stavebním úřadě ve Dvoře Králové nad Labem a nechal kolovat mapu současného
zpracování nového územního plánu. Další dotazy nebyly a tak nechal pan starosta hlasovat
o usnesení.
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) souhlasí s dodatkem č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Rozpočtu
Královehradeckého kraje č. 13RRD03-0022,
b) pověřuje starostu obce podpisem dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
z Rozpočtu Královehradeckého kraje č. 13RRD03-0022.
9-0-0

10.








Diskuse
Pan Deger poděkoval za pomoc s řešením popelnice poškozené popeláři při svozu
odpadů, již dostal novou.
Pan Deger se dotázal na pulsování vody v horním Dubenci. Pan starosta mu
odpověděl že se jedná patrně o pulsy, které vznikají přepínáním dvou čerpadel
automatické posilovací stanice.
Pan Tomášek se dotázal na kácení stromů podél silnice. Pan starosta mu odpověděl,
že na doporučení dendroložky ing. Mlejnkové bude alej vedoucí od domu Barbory
Bukáčkové po nemovitost pana Skalického vykácena a stromy budou doplněny
novou výsadbou alejovými stromy, patrně kaštany, nebo habry a javory.
Pan Krejčí se dotázal na to proč už není značka „Obytná zóna“ na krátké straně. pan
starosta mu odpověděl, že tyto značky zde byly umístěny v rozporu s vyhláškou.
Navíc byly použity tak, že nebyly zóny ukončeny. Pro obytnou zónu platí jasná
pravidla a jediným místem kde Dubenci kde je zatím možno tuto značku použít je
obytná zóna naproti knedlíkárně a zemědělskému podniku. Prvotním předpokladem
je, že zóna nesmí být průjezdná a tvoří jeden uzavřený celek.
Pan starosta dále zastupitelům ukázal a vysvětlil projekty II. etapy chodníků a
manipulační plochy u obchodu Coop. Konkrétně ukázal projekty přeložky plynu a
lávky, která bude vedle mostu. Jedná se o betonovou mostovku na pilířích
z drátokošů. Zpevněná plocha u Coop bude 25 metrů dlouhá a 4 metry široká, bude
nazvána jako manipulační plocha a bude provedena ze zámkové dlažby s drenáží na
odvod dešťové vody.

Další podněty ani dotazy dále nebyly a tak pan starosta v 19:10 hod. ukončil jednání
zastupitelstva obce Dubenec.
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 10.02.2016 – viz příloha 15. USNESENÍ ZO Dubenec
konaného dne 10.02.2016.
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Datum vyhotovení zápisu: 16.02.2016

Starosta obce:

Ověřovatelé zápisu:

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

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

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

