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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

16.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 09.03.2016
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 Radek Joneš. Pan Jan Jarolímek a pan Ondřej Janeček byli
z jednání omluveni.
Pan starosta uvítal zastupitele a hosty a poté přečetl program zasedání ZO tak jak byl
navržen na pozvánce a programu.
Schválení programu zasedání.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
Shrnutí činnosti obce Dubenec (ZO Dubenec)
Vyhodnocení poptávkového řízení - Malotraktor pro ZŠ a MŠ.
Vyhodnocení poptávkového řízení - Mobilní čerpací stanice.
Vzdání se práva na převod ppč. 3728 v k.ú. Dubenec.
Projednání smlouvy o smlouvě budoucí - věcná břemena RWE vyvolaná stavbou II.
etapy chodníků.
8) Projednání přeložkové smlouvy RWE.
9) Žádost o příspěvek na pořádání soutěže "Zlatá včela"
10) Schválení účetní závěrky zřizované organizace Základní škola Dukelských bojovníků
a mateřská škola, Dubenec za rok 2015.
11) Diskuse, závěr
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Dále se dotázal zastupitelů, zda chtějí program jednání doplnit, či změnit.
134/2016-16.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje tento program zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 09.03.2016:
1) Schválení programu zasedání.
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
3) Shrnutí činnosti obce Dubenec (ZO Dubenec)
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Vyhodnocení poptávkového řízení - Malotraktor pro ZŠ a MŠ.
Vyhodnocení poptávkového řízení - Mobilní čerpací stanice.
Vzdání se práva na převod ppč. 3728 v k.ú. Dubenec.
Projednání smlouvy o smlouvě budoucí - věcná břemena RWE vyvolaná stavbou II.
etapy chodníků.
8) Projednání přeložkové smlouvy RWE.
9) Žádost o příspěvek na pořádání soutěže "Zlatá včela"
10) Schválení účetní závěrky zřizované organizace Základní škola Dukelských bojovníků
a mateřská škola, Dubenec za rok 2015.
11) Diskuse, závěr
9-0-0
4)
5)
6)
7)

2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele
usnesení
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 09.03.2016 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
135/2016-16.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 oznámil, že byla provedena inventarizace majetku a dokladová inventura
k 31.12.2016. V současnosti se připravuje závěrečný účet obce a konečná účetní závěrka
vše bude projednáno po auditu Královehradeckého kraje na zastupitelstvu v dubnu, nebo
květnu.
Dále uvedl pro zajímavost pár čísel o hmotném majetku, který obec vlastní:
Stavby:
64,630 mil.Kč
Pozemky:
19,416 mil.Kč
Drobný dlouhodobý majetek:
4,319 mil.Kč (majetek do 30.tis)
Dlouhodobý majetek:
12,919 mil.Kč
Pan starosta oznámil, že proběhlo první „okresní“ jednání s úřadem práce ohledně
zaměstnávání občanů obce v režimu VPP (veřejně prospěšné práce) Uvedl, že všichni
starostové byli hodně rozčarovaní z nových postupů úřadu práce a situace je taková, že
nastal zákaz „opakování“ občanů, kteří již jednou v režimu VPP pracovali. Tedy parta lidí,
kterou obec Dubenec každoročně zaměstnávala, nyní nemá nárok na dotované místo.
Dokonce je situace taková, že okolní vesnice jako Velký Vřešťov a Lanžov mají zamítnuté
své žádosti, z důvodu nedostatku pracovníků – paradoxně ovšem lidé, kteří pracovali vloni
v těchto obcích, jsou stále nezaměstnaní – úřad práce jim nezajistil pracovní místa - a tito
lidé, ačkoli by ihned k obcím nastoupili a zapojili se do prací, nyní jsou doma a pobírají
sociální dávky.
Dále pan starosta uvedl, že mu připadá, že se v sociální politice stát vrací o krok zpět, kdy
dle úřadu práce jsou hlavní statistiky zaměstnanosti a procenta a ne skutečná práce lidí.
Dopad má tato politika i na Dubenec, kdy všechny požadavky o zaměstnance úřad práce
zamítnul a zatím nabídl na práci v obci paní Hanu Mrázovou a Jana Mráze. Dále bylo
úřadem sděleno, že v případě, kdy obec umístí 5 lidí, bude možné zaměstnat opakovaně
pana Petra Hajníka jako předáka, ovšem pravděpodobnost, že úřad pošle toto množství lidí
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je mizivá.
Pan starosta dále pokračoval tím, že postup úřadu práce vidí jako ryze diskriminační
záležitost. Města mají šanci naplnit kvóty a neopakovat, menší obce na toto nedosáhnou.
Dále uvedl, že zahájil jednání s organizacemi SMS ČR a SMO ČR, tak aby bylo dosaženo
jednání s šéfem poradců ministryně práce a sociálních věcí, dále zastupitelům přečetl výzvu,
kterou odeslal na MPSV.
Obec má nyní pouze jedinou možnost jak zvládnout všechny úkoly v oblasti údržby zeleně.
Obec přijme na sezónu 2016 osvědčené bývalé zaměstnance, kteří jsou stále nezaměstnaní,
pány Hajníka, Folka a Chmelíka na dohodu o provedení práce. (takto mohou odpracovat
max. 300 hodin ročně) Pracovní doba bude rozvržena tak, aby pracovali pouze dva týdny v
měsíci, aby nedocházelo k povinným odvodům (zdravotní a sociální – není důvod proč státu
opět ulehčovat, odvody ať dále platí ministerstvo práce a sociálních věcí) Finančně náklad na
jednoho zaměstnance činí 4950,- Kč měsíčně. Nákladově by se obec měla vejít do 130 tis.
Kč v odměnách pro rok 2016. Dále je možné, že si u nás objednají práci okolní obce, které
neuspěli se svou žádostí o VPP a bude zde možnost fakturace a tím snížení nákladů.
Obec se nadále zajímá o projekty sociálního podnikání a jedná s MAS Hradecký venkov o
vytvoření společnosti, která bude pro obce Dubenecka, nebo i Mikroregionu Hustířanky,
zajišťovat technické a komunální služby. Vybavení a odměny by byly hrazeny z programu
IROP až do roku 2020, dotace bude ve výši 80-95%.
Dále pan Starosta pokračoval oznámením o jednání Mikroregionu Hustířanka (dále MH), toto
jednání proběhlo 16.2.2016 v Heřmanicích, z důvodu dovolené se pan Starosta z jednání
omluvil. Dle zápisu z jednání byla projednána rozpočtová změna č.1, převod majetku na
obce a prodej notebooku bývalého manažera svazku.
Pan starosta pokračoval zprávou o plnění usnesení z minulého zasedání, dle jeho oznámení
bylo splněno vše, až na darování Avie, to bude splněno v 10 týdnu. V průběhu inventur byl
vydán zákaz manipulace s majetkem.
Dále se pan starosta věnoval investičním projektům obce Dubenec, a to:
Zahrada ZŠ a MŠ v 10. týdnu budou umístěny informační tabule. Kontrola AOPK proběhne
až v olistěném stavu, je tedy nutné posunut závěrečné vyhodnocení akce na duben-květen.
Chodníky v obci Dubenec II.etapa – ze strany občanů je vše splněno, za RWE budou
projednány smlouvy ohledně přeložky plynového potrubí u mostu u Kovárny, což je na
dnešním programu jednání ZO.
Zpevněná plocha u Coop, byl dokončen projekt, ten je podán na stavební úřad ve
zjednodušeném územním řízení. Souběžně s podáním byl zpracován rozpočet pro
poptávkové řízení, který činí výslednou cenu dle URS ve výši 237 tis.Kč včetně DPH. Tato
cena je dána katalogovými cenami, cena obvyklá je o cca 30% nižší. Pan Joneš uvedl, že
má informace o tom, že prodavačka v Coop podala výpověď a ze zkušenosti loňského roku
se obává, že tento obchod bude delší dobu uzavřen. Dále se pozastavil nad výší platu
prodavačky a její odpovědnosti za svěřené zboží. Z tohoto hlediska je zbytečné investovat
do jakýchkoli vylepšení, pokud nebude obchod dlouhodobě otevřen. Pan Starosta přislíbil, že
se obrátí na vedení COOP a vyvolá jednání směřující k řešení tohoto problému.
Pan Starosta dále oznámil, že bude nutné opravit propustek v horním Dubenci u svodidel,
stavbou vodovodu bylo totiž narušeno pískovcové koryto a vše bylo „opraveno“ tak, že se do
tohoto koryta nasunula plastová trubka výrazně menšího průměru. Propustek je nyní velkým
zdrojem problémů a často se zanáší. Pan Tomášek se dotázal na druh problémů a pan
Starosta mu odpověděl, že vlastník přilehlé nemovitostí odkládá listí na kraj koryta toku a při
velké vodě listí sklouzlo do koryta a díky tomu se propustek zanesl a voda tekla přes silnici.
Starosta s vlastníkem nemovitosti již jednal a nabídl jí kompostéry. Dále uvedl, že na opravu
je již zpracovaný rozpočet opět v cenách URS, výsledná cena opravy činí 77 tis. Kč. Oprava
spočívá ve výkopových pracích, kterými se odstraní staré pískovcové koryto, do
vyhloubeného žlabu se umístí plastová kanalizační trubka o pr.50cm, ta se zahrne a
stabilizuje betonovou mazaninou. Celý prostor výkopu se zahrne a zhutní kamenivem,
povrchová úprava bude živičná směs tl.8cm.
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Pan Starosta poté pokračoval shrnutím prací na úseku péče o vzhled obce. Připravuje se
svoz nebezpečných odpadů (sobota 26.3.2016) a velkoobjemových odpadů (od 25.3.2016
do naplnění).
Proběhla oprava komunikace za obecním úřadem, dle počasí se bude pokračovat dále po
obci. Už nebude drť k dispozici volně, tak jak to bylo v minulosti, ale po dohodě. Zaměstnanci
obce kácí stromy u rokle za zdravotním střediskem. Dále občané provádějí výřez stromů na
obecních pozemcích – to vše oproti žádankám na odběr dřeva a následné fakturaci.
Pěstitelské centrum – moštárna i sušárna nadále jede provoz na 100%. Získali jsme nové
odběratele v Královehradeckém kraji a Praze. Paní Derdová pochválila účast na obecním
plese, i když několik zastupitelů chybělo. Opět upozornila na to, že přípravu plesu zajišťovali
opět jen 4 lidé ze zastupitelstva a dále jen členové kulturního výboru. Tak jako tak se plaes
vydařil a všichni účastníci byli velmi spokojení. Z peněz za tombolu plánuje paní Derdová
pořídit středně velký skákací hrad.
Paní Derdová dále pokračovala akcemi, které obec připravuje a to Dětský karneval v neděli
13.3.2016 a dále zájezd do pražského divadla Radka Brzobohatého na představení Sodoma
Gomora. Jako tradičně je plánován odjezd 7.5.2016 od OÚ v 11.00 hodin, představení je od
15:00 hod, následuje odjezd z Prahy a večeře v Poděbradech. Plánovaný návrat je v cca
22.00 hodin.
Pan Starosta dále oznámil, že opět proběhl šachový zápas 28.2.2016 a naše družstvo doma
prohrálo.
V oblasti sportu připravujeme velikonoční turnaj ve stolním tenise v penzionu na Faře dne
27.3.2016.
Dále jednáme o prvním tanečním kurzu pro starší a (ne)pokročilé. Začátek pravděpodobně
od září v penzionu na Faře.

4.

Vyhodnocení poptávkového řízení - Malotraktor pro ZŠ a MŠ.

Pan Starosta oznámil, že s poptávkou oslovil firmy, se kterými již obec v minulosti
spolupracovala, dále pan Starosta poptával po internetu výrobky profesionálních značek,
jako např. STIGA, kdy zasílal poptávku přímo dovozci, ale ten na naši poptávku nereagoval.
Zadání bylo pro všechny zúčastněné co nejjednodušší. Jednalo se o Zahradní travní traktor
se spalovacím motorem, do členitého terénu a rozměru sekané plochy 6000m2, převodovka
hydrostatická a šířka sečení 90-100cm.
Firmy předložily následující cenové nabídky:
Firma
Agrotip-Široký s.r.o.
Agrotip-Široký s.r.o.
Agrotip-Široký s.r.o.
Magrix s.r.o.
Seco GROUP a.s.

Typ traktoru
John Deere X305R
John Deere X155R
Karsit K15/92H
Karsit K15/92H
Challenge AJ 92-16

Nabídková cena
127.050,- Kč vč.DPH
105.800,- Kč vč.DPH
73.990,- Kč vč.DPH
69.500,- Kč vč.DPH
69.900,- Kč vč.DPH

Pan Starosta sdělil, že se osobně přiklání k nabídce firmy Magrix, s.r.o., a to především
z důvodu servisu a náhradních dílů.
Poté požádal o slovo pan Joneš, uvedl, že osobně pro svoji potřebu sháněl travní traktor a
že měl možnost si prohlédnout všechny uváděné traktory. Uvedl, že samozřejmě značka
John Deere je špičkou na trhu, ale cenově mimo možnosti obce. Dále uvedl, že jemu osobně
se líbí značka Seco GROUP a.s., jedná se o Českého výrobce z Jičína. Jeho výrobky jsou
masivní a dobře zpracované. Traktor Karsit je podle jeho názoru jen o 400,- Kč levnější, ale
určitě nedosahuje kvalit traktoru Challenge. Pan Tomášek mu sdělil, že také měl možnost
pracovat s traktorem Karsit a že mu výkonově a co se týče provedení vyhovoval. Zastupitelé
se tedy domluvili, že své rozhodnutí posunou až po předvedení obou traktorů v zahradě
školy.
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Usnesení nebylo přijato, rozhodnutí bylo odloženo po fyzickém předvedení traktorů.

5.

Vyhodnocení poptávkového řízení - Mobilní čerpací stanice.

Pan Starosta oznámil, že provedl internetový průzkum a dále na doporučení kolegy, starosty
Hřibojed, pana Miloše Dohnálka. Poslal poptávku firmě Vitaltech Rozběřice.
Zadání poptávky bylo následující. Mobilní čerpací stanice na naftu, objem nádrže 2500L.,
venkovní, dvouplášťová s výdejním zařízením na 220V, Certifikace ISO 9001 a OFCERT.
Nabídky byly předloženy následující:
Firma
Typ nádrže
e-agro.cz
Fuel Master 2500
e-nadrze.cz
CUBE 2500
Vitaltech
Fuel Master 2500

Nabídková cena
80.144,- Kč vč.DPH
77.755,- Kč vč.DPH
67.760,- Kč vč.DPH

Ing. Čížek se dotázal, proč vůbec obec pořizuje toto zařízení. Pan Starosta mu odpověděl,
že poté co obec propachtovala pozemky mimo Karsit Agro a.s. byla ukončena možnost
tankovat na čerpací stanici Karsitu. Nyní se musí dojíždět ke smluvnímu dodavateli do
Cerekvice a v sezóně jde o takřka denní dojíždění. Návratnost nákupu stanice je spočítána
na 3 roky. Pan Joneš pana Starostu vyzval, aby zjistil možné vícenáklady, jako jsou povinné
revize apod. a doporučil, aby Starosta s vítězem poptávkového řízení se snažil ještě
dojednat alespoň jednu revizi, nebo jiný benefit zdarma. Pan Starosta přislíbil, že s vítězem
bude jednat o dalších případných slevách. Další dotazy nebyly a tak bylo přistoupeno
k hlasování.
136/2016-16.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) schvaluje vítěznou nabídku firmy Vitaltech, IČ: 00124087, se sídlem Rozběřice 18,
503 12 Všestary, za 67760,- Kč vč.DPH,
b) pověřuje starostu obce objednáním nádrže Fuel Master 2500, u firmy Vitaltech, IČ:
00124087, se sídlem Rozběřice 18, 503 12 Všestary, za 67760,- Kč vč.DPH.
8-0-1

6.

Vzdání se práva na převod ppč. 3728 v k.ú. Dubenec.

Pan Starosta oznámil, že Ing. Tomáš Hynek, majitel Dubenecké knedlíkárny oslovil
pozemkový úřad v Hradci Králové s žádostí o odkoupení parcely ppč.3728 v k.ú. Dubenec
z majetku Státního pozemkového úřadu. Jedná se o příjezdovou cestu a část parkoviště
před budovou knedlíkárny. Při trojstranném jednání bylo domluveno s ing. Hynkem a
zástupcem SPU, že se obec Dubenec vzdá práva na převod a ing. Hynek po nabytí parcely
umožní vstup a vjezd formou bezúplatného věcného břemene, nebo za pořizovací cenu
parcelu obci odprodá. Dále pan Starosta vysvětlil, že Ing. Hynek tuto parcelu potřebuje
vykoupit z důvodu chystané rekonstrukce budovy a zejména ČOV a nutnosti úvěru a
zástavního práva bance, která požaduje ucelený areál včetně přístupové cesty.
Ing.Franěk, host na jednání ZO, vznesl dotaz na další parcely, na kterých stojí budova
technického zázemí obce a manipulační plocha za touto budovou. Pan Starosta mu
odpověděl, že i toto bylo předmětem jednání a nyní připravuje žádost o vydání těchto parcel
z majetku Státního pozemkového úřadu, avšak bezúplatně, jelikož se jedná o veřejný zájem.
Další dotazy nebyly a tak nechal pan starosta hlasovat o usnesení.
137/2016-16.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec se vzdává práva na převod parcely ppč.3728 v k.ú. Dubenec z
majetku Státního pozemkového úřadu, list vlastnictví 10002.
9-0-0
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7.
Projednání smlouvy o smlouvě budoucí – věcná břemena RWE
vyvolaná stavbou II. etapy chodníků.
Pan Starosta zastupitelům oznámil, že pro stavbu lávky pro pěší u mostu „U kovárny“ je
nutné přeložit plynovod mimo pilíře lávky. Dále uvedl, že již s RWE jednal a ta povolí tuto
přeložku až po podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o vzniku věcného břemene a dále po
podepsání tzv. Přeložkové smlouvy. Naštěstí všechny pozemky, kterých se věcné břemeno
a samotná přeložka týká, jsou v majetku obce. Bylo přistoupeno k hlasování.
138/2016-16.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na ppč.1320/2,
1320/3, 1320/5 a 1320/6 vše v k.ú. Dubenec se společností RWE GasNet, s.r.o.
IČ:27935311 se sídlem Plynárenská 499/1, 65702 Brno zastoupené na základě plné
moci panem Radomilem Tauchmanem,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na
ppč.1320/2, 1320/3, 1320/5 a 1320/6 vše v k.ú. Dubenec se společností RWE
GasNet, s.r.o. IČ:27935311 se sídlem Plynárenská 499/1, 65702 Brno zastoupené na
základě plné moci panem Radomilem Tauchmanem.
9-0-0

8.

Projednání přeložkové smlouvy RWE.

Pan Starosta navázal na v předchozí bod, a oznámil, že je nutné uzavřít i smlouvu
přeložkovou. Vysvětlil, že přeložková smlouva řeší technické věci provedení přeložky a
úhradu 500,- Kč za věcné břemeno, dále potom náklady na geometrický plán a vklady do
katastru. V případě této stavby toto odpadá, protože vše bude geometricky zaměřeno při
předání stavby a náklady na geodety, smlouvy a vklady jsou součástí projektu.
139/2016-16.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) schvaluje smlouvu č.4000200793 o zajištění přeložky plynárenského zařízení a
úhradě nákladů se společností RWE Distribuční služby, s.r.o. IČ:27935311 se sídlem
Plynárenská 499/1, 65702 Brno zastoupené na základě plné moci panem Radomilem
Tauchmanem,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy č.4000200793 o zajištění přeložky
plynárenského zařízení a úhradě nákladů se společností RWE GasNet, s.r.o.
IČ:27935311 se sídlem Plynárenská 499/1, 65702 Brno zastoupené na základě plné
moci panem Radomilem Tauchmanem,
9-0-0

9.

Žádost o příspěvek na pořádání soutěže „Zlatá včela“

Pan Starosta oznámil, že pan Eduard Marek a ing. Ladislav Provazník, vedoucí včelařského
kroužku při ZŠ a MŠ Dubenec, požádali obec o příspěvek na pořádání včelařské soutěže
„Zlatá včela“, která se koná 16.4.2016. Příspěvek ve výši 5000,- Kč bude použit na
organizační zajištění soutěže, propagaci, ceny, diplomy apod.
Host jednání , Mgr. Malý, doplnil pana Starostu oznámením, že soutěž Zlatá včela je putovní
soutěží a jedná se o velmi prestižní záležitostí pro včelařský kroužek. Zároveň to bude pěkná
prezentace pro revitalizovanou zahradu Základní školy. Pan Starosta navrhnul příspěvek
schválit.
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140/2016-16.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) schvaluje finanční dar ve výši 5000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) pro včelařský
kroužek při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole v Dubenci ,
IČ:75017881, se sídlem Dubenec 156, 54455 Dubenec, zastoupené Ing. Ladislavem
Provazníkem,
b) pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy s včelařským kroužkem při
Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole v Dubenci, IČ:75017881, se
sídlem Dubenec 156, 54455 Dubenec, zastoupené Ing. Ladislavem Provazníkem.
9-0-0

10. Schválení účetní závěrky zřizované organizace Základní škola
Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec za rok 2015.
Pan Starosta předal slovo ing.Čížkovi. Ten osvětlil zastupitelům jednotlivé položky účetní
závěrky. Zejména hospodářský roční výsledek ve výši 4893,- Kč, který vznikl zejména
pronájmem tělocvičny a prodejem obědů. Dále navrhl tento výsledek převést do rezervního
fondu organizace. Dále uvedl, že účetní uzávěrka byla odeslána Krajskému úřadu a to bez
výhrad.
Ze strany zastupitelů nebyly k uzávěrce dotazy a tak nechal pan Starosta hlasovat o
usnesení.
141/2016-16.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje účetní uzávěrku zřizované organizace
Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec, IČ:75017881, se
sídlem Dubenec 156, 54455 Dubenec bez výhrad. Hospodářský výsledek ve výši
4893,- Korun bude převeden do rezervního fondu organizace.
9-0-0

11.







Diskuse, závěr
V diskusi se o slovo přihlásil Mgr. Malý a informoval zastupitele o zápisu 19 dětí do
první třídy. Zároveň podotkl, že se jedná o silný ročník, avšak není to nic, co by
situaci s množstvím žáků zachránilo, protože odchází 17 dětí z 9. třídy a další dvě
děti na víceleté gymnázium. Pozitivní je trend, kdy dva žáci přišli z Jaroměře do
Dubence a to z toho důvodu, že rodiče preferují vzdělání v menším kolektivu a
v rodinně vedené škole. Dále Mgr. malý uvedl, že započala spolupráce s MAS
Královedvorsko na přípravách MAP (Místního akčního plánu vzdělávání) pro roky
2017-2020. Již nyní je velký zájem městských škol o revitalizovanou zahradu
základní školy. Také uvedl, že zpracovávají čerstvě obdržený rozpočet z Krajského
úřadu a o jeho dopadech budou informovat na dalším zastupitelstvu.
Pan Joneš shrnul propagaci školy a pochválil současné aktivity jak na facebooku, tak
i v rámci předškoliček. Zastupitelé se shodli na tom, že propagace škole prospívá a
v několikaletém horizontu se odrazí na zvýšeném zájmu o Dubeneckou školu.
Pan Starosta oznámil, že na základě nového občanského zákoníku bude nutné se
všemi občany, kteří používají obecní pozemky v zastavěné části obce sepsat
souhlasy o dočasném užívání pozemku. Již nyní probíhá kontrola parcel a pan
Starosta rozešle zastupitelům vzor návrhu na souhlas s dočasným užíváním
pozemků, tak aby vyhovoval současné legislativě. Pozemky, které jsou mimo
zastavěnou část obce jsou již smluvně zajištěné zemědělským pachtem.
Pan Starosta dále uvedl, že se vynasnaží, společně s paní Derdovou, do konce
března vydat Dubenecký zpravodaj.
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Další podněty ani dotazy dále nebyly a tak pan starosta v 19:20 hod. ukončil jednání
zastupitelstva obce Dubenec.
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 09.03.2016 – viz příloha 16. USNESENÍ ZO Dubenec
konaného dne 09.03.2016.
Datum vyhotovení zápisu: 16.03.2016

Starosta obce:

Ověřovatelé zápisu:

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

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

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

