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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

17.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 06.04.2016
Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 18:00 hodin. Přítomni byli členové ZO: Jaroslav
Huňat, Petr Krejčí, ing. Jaroslav Čížek, Irena Hlavová, Bohumil Tomášek, Petr Čtvrtečka,
Luboš Lesák, Radek Joneš, Jan Jarolímek a Ondřej Janeček. Paní Renata Derdová byla
z jednání omluvena.
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)
8)

Schválení programu zasedání.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
Shrnutí činnosti Obce Dubenec (ZO Dubenec)
Změna zadání Územního plánu Dubenec
Rozpočtová změna č.1/2016
Žádost o příspěvek na výstavu papírových modelů
Žádost o příspěvek a spolupráci - Farní charita Dvůr Králové n.L.
Diskuse, závěr

Pan starosta otevřel rozpravu ohledně změny programu či doplnění jednání. Ze strany
zastupitelů nebylo dotazů a připomínek a tak bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 142/2016-17.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje tento program zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 06.05.2016:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Schválení programu zasedání.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
Shrnutí činnosti Obce Dubenec (ZO Dubenec)
Změna zadání Územního plánu Dubenec
Rozpočtová změna č.1/2016
Žádost o příspěvek na výstavu papírových modelů
Žádost o příspěvek a spolupráci - Farní charita Dvůr Králové n.L.
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8) Diskuse, závěr
10-0-0

2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele
usnesení
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 06.04.2016 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. 143/2016-16.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
10-0-0

Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci a ZO Dubenec

Pan starosta oznámil, že proběhla pravidelná kontrola hospodaření obce za rok 2015.
Auditorská zpráva ještě není k dispozici, bude zaslána e-mailem a doporučeným dopisem.
Předběžně byly shledány pochybení administrativního charakteru, které již byly odhaleny při
první části kontroly v říjnu 2015. Většina chyb byla opravena, ovšem existují i pochybení,
které nejdou vzhledem k povinnosti zveřejňovat v určitou časovou dobu opravit. Zprávu o
přezkoumání hospodaření za rok 2015 bude zastupitelstvo detailně probírat při schvalování
závěrečného účtu obce.
V režimu veřejně prospěšných prací, dotovaných Úřadem práce, nastoupili od 1.4.2016
zaměstnanci Hana Mrázová, Jan Mráz a Hana Grossmannová. Dle dohody z minulého
zastupitelstva pan starosta oznámil, že zaměstnal pana Borise Chmelíka a Petra Hajníka na
dohodu o proveení práce. U pana Pavla Folka se pan starosta pokouší vyjednat tzv.
Veřejnou službu, kdy je mzda placená formou sociální dávky.
Dále pan starosta pokračoval zprávou z jednání Mikroregionu Hustířanka (dále MH). Jednání
proběhlo 17.3.2016 v Habřině, byl schválen rozpočet pro rok 2016, byla schválena
rozpočtová změna č.1/2016 a byla zamítnuta nabídka firmy Antee na rekonstrukci webových
stránek. V diskusi se začal řešit projekt sociálního zaměstnávání Hustířanka s.r.o., který
představila obec Dubenec. Dále se řešila příprava strategického dokumentu pro všechny
obce a pro mikroregion, kterou rovněž vyvolala Obec Dubenec. Ze strany Habřiny byl
zaznamenán zájem o zřízení mikrojeslí.
Pan starosta pokračoval se zprávou o plnění usnesení z minulých zasedání:
Všechna usnesení splněna.
Účastníci výběrového řízení na traktor do ZŠ byli obeslání doporučeným dopisem.
Předvedení traktoru bude 2.5.2016 od 10:00 v zahradě základní školy.
Smlouva o prodeji Avie byla podepsána, samotný převod, po dohodě s Lubošem Lesákem,
proběhne v 15. týdnu.
Pan starosta informoval o investičních akcích obec Dubenec.
Zahrada ZŠ a MŠ – Bylo vypracováno Závěrečné hodnocení akce a odesláno se všemi
stanovisky na SFŽP.
Chodníky v obci Dubenec II.etapa – byly podány žádosti o stanoviska na Mě.Ú. ve Dvoře
Králové n.L. – odbor vodoprávní a životní prostředí. Smlouvy s RWE budou podepsány tento
týden. Čekáme na stanovisko a smlouvu SÚS a Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Bude nutné ještě jednou jednat s účastníky řízení o vyřazení pozemků ze ZPF.
Zpevněná plocha u Coop, pan starosta jednal jsem s p.Brádlerem, předsedou
představenstva Coop a dalších možnostech obchodu Coop u školy. Pan Brádler přislíbil
spolupráci s obcí, stále personálně řeší situaci s obsazením obchodu. Dle pana Brádlera je
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personální problém zapříčiněn špatnou informovaností a pomluvami, které některé osoby o
Coop šíří. O pronájmu obchodu obci, nebo o možnosti jiného zastoupení musí jednat
představenstvo Coop a ještě v minulosti k tomuto kroku nikdy nepřistoupili. Pokusí se
v jednání představenstva navrhnout tato řešení a bude pana starostu dále informovat.
Dále pan starosta informoval o pracích v údržbě obce. Velké kritice podrobil svoz
velkoobjemového odadu a nebezpečných odpadů. Občané obce opět předvedli úplnou
ignoraci předpisů a informací které jim byly s dostatečným předstihem podány ohledně druhu
a uložení odpadů. V kontejnerech se opět objevily pneumatiky, autodíly, stavební suť,
železný šrot, dokonce seno, lednice a podobně. Obec opět musí zaplatit pokutu za roztřídění
svezeného velkoobjemového odpadu. Tato pokuta se odrazí v ročním vyúčtování a je
možné, že se v budoucnu bude muset zvednout pravidelný poplatek za svoz odpadů. To vše
jen kvůli pár jednotlivcům. Pan starosta požádal zastupitele, aby se zamysleli nad tím, zda je
vůbec nutné velkoobjemové dopady vyvážet, pokud je systém takto zneužíván. Pan
Tomášek navrhnul, aby kontejner byl k dispozici častěji a na oploceném místě, aby mohli
zaměstnanci obce kontrolovat, co je do kontejneru ukládáno. Pan starosta mu odpověděl, že
se tato varianta připravuje a kontejnery budou součástí sběrného dvora u kovárny. Dále mu
sdělil, že i tak má obavy z toho, že někdo svůj odpad nechá před branou, nebo se začnou
objevovat černé skládky, protože když už někdo si dá tu práci a naloží svůj odpad, doveze
ho a nebude mu odebrán, jistě ho nebude vracet zpět domů.
Dále pan starosta informoval o pracích v pěstitelském centru. Sušárna i nadále je v provozu
na 100%. V návaznosti na nedostatek hrušek a jablek se začíná se sušením zeleniny,
především cibule, mrkve, cukety a podobně. O výrobky ze sušené zeleniny je opět velký
zájem.
Pan starosta se dále věnoval dění v kultuře a sportu. Najprve politoval, že je paní Derdová
služebně mimo, protože její shrnutí dění v obecním kulturním žiotě je vždy dokonalé.
V měsíci březnu se konal maškarní bál pro děti, v Penzionu na faře. Původně se měla zapojit
obec Litíč, která ovšem účast na poslední chvíli odřekla a proto se paní Derdová již na
meziobecní spolupráci příliš spoléhat nebude. Proběhl rovněž velikonoční turnaj ve stolním
tenise, překvapením bylo vítězství pana Miloše Tesaře, který hraje na invalidním vozíku, dále
Aleš Novák a Milan Joneš. Velkem se turnaje účastnilo 20 hráčů. Zavzpomínalo se i na staré
časy, kdy se hrálo v tělocvičně základní školy.
Čeká nás kulturně náročný duben-květen. 16-17.4.2016 proběhne Dubenecká pouť, součástí
této akce je tradiční utkání ve fotbale ženatých se svobodnými, dále Jarní zpívání v kostele
Sv.Josefa. 30.4.2016 proběhne pálení čarodějnic spojené s tradičním ohňostrojem. Dále
7.5.2016 se opět jede na zájezd do divadla, tentokrát do pražského divadla Radka
Brzobohatého na představení Sodoma-Gomora. V neděli 8.5.2016 se pojede tradiční
traktoriáda. Start bude u obecního úřadu, ukončení tentokrát u hasičárny.

4.

Změna zadání Územního plánu Dubenec

Pan starosta oznámil, že pro další pořizování ÚP Dubenec je nutné schválit změnu zadání
ÚP a to v sekci zpracování vlivu ÚP na životní prostředí studií EIA. Dle stanoviska
projektantů ÚP a pracovníků odboru výstavby a územního plánování při Krajském úřadu
není nutné EIA pro obec Dubenec zpracovávat. Obec neleží v chráněném území, ani
národním parku a není ani součástí oblasti NATURA 2000. Navíc pořízení studie dopadu
vlivu územního plánu na životní prostředí (studie EIA) stojí přibližně 80 tis. Kč a jedná se
víceméně o zbytečný výdaj. Na naši žádost tedy Krajský úřad zpracoval závazné stanovisko,
po doručení tohoto stanoviska a následné dohodě pořizovatelem - Městským úřadem ve
Dvoře Kr. n.L. jsme došlo k úpravě zadání v bodě G a to vyřazení nutnosti pořízení EIA pro
ÚP Dubenec.
Pan starosta dále otevřel rozpravu na toto téma. Ze strany zastupitelů nebyly dotazy a tak
bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 144/2016-17.ZO
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Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje zadání ÚP Dubenec, které v březnu 2016 bylo
upraveno na základě nového stanoviska Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství, oddělení EIA TO (ze dne 16.03.2016; č.j.24413/ZP/2014).
10-0-0

5.

Rozpočtová změna č.1/2016

Paní Jana Řeháková zpracovala rozpočtovou změnu č.1/2016, kterou upravuje rozpočet na
předpokládanou skutečnost příjmů a výdajů obce za první čtvrtletí roku 2016 (zaměstnání VPP,
úpravy v nákladech na elektřinu dle doručených faktur, vratky daní apod.. ) Výpis rozpočtové
změny je přílohou č.2 zápisu ze zasedání zastupitelstva obce. Ze strany zastupitelstva nebyly
dotazy a tak nechal pan starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení č. 145/2016-17.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č.1/2016.
10-0-0

6.

Žádost o příspěvek na výstavu papírových modelů

Pan starosta oznámil, že jako každý rok požádal vedoucí kroužku papírových modelů ing.
Vladislav Provazník zastupitelstvo obce Dubenec o příspěvek na pořádání tradiční ligové
soutěže papírových modelů. Za příspěvek ve výši 5000,- Kč nakoupí odměny, diplomy a dále
je využije na organizační zajištění soutěže. Tak jako každý rok bude uzavřena darovací
smlouva její využití bude možno do roka zkontrolovat. Ze strany zastupitelů nebylo dotazů a
bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 146/2016-17.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) schvaluje finanční dar ve výši 5000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) pro kroužek
papírových modelů 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 kroužkem papírových modelů
při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole v Dubenci, IČ:75017881,
se sídlem Dubenec 156, 54455 Dubenec, zastoupené Ing. Ladislavem Provazníkem.
10-0-0

7.

Žádost o příspěvek a spolupráci - Farní charita Dvůr Králové n.L.

Pan starosta oznámil, že jako každý rok přijak žádost Farní charity ve Dvoře Králové n.L.
(dále FCH) o příspěvek na činnost. Zastupitelům byly v přípravě jednání rozeslány podklady
o činnosti FCH a to od občanské poradny, jejíž návštěva je pro klienty bezplatná a slouží pro
celý region. Klienti FCH zde řeší především finanční situaci, oddlužení, pracovněprávní
problematiku, v neposlední řadě svou mnohdy obtížnou rodinnou situaci. Dalším úspěšným
projektem je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střelka, je to bezplatná služba pro děti
a mládež, které si neumí samy organizovat svůj volný čas nebo selhávají v mezilidských
vztazích, sociálně terapeutická dílna, převážně pro dospělé osoby s mentálním postižením.
Jejím posláním je podpořit klienty získat uplatnění v přirozeném sociálním prostředí. Služba
Osobní asistence pomáhá osobám se zdravotním hendikepem už od tří let věku v
přirozeném prostředí domova. Projekt Labyrint je služba určená rodinám, které jsou
ohrožené nebo zasažené nepříznivou sociální situací.
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Co se týče spolupráce, FCH má zájem o sušení a balení produktů vypěstovaných ve farních
sadech (Zatím projekt farní zahrada Chotěborky) klienty s postižením. Již nyní vyrábíme
zkušební balení pro jejich krámek Slunečnice u Šindelářské věže ve Dvoře Králové n.L., kde
opět klienti FCH s mírným postižením prodávají second-handové oblečení a od května 2016
začnou i se sušeným ovocem pod vlastní značkou. Pan starosta dále navrhnul příspěvek
5000,- Kč tak jako v loňském roce.
Poté pan starosta otevřel rozpravu k tomuto bodu. Ing. Čížek se dotázal na prodejnu a druh
oblečení. Pan starosta mu odpověděl, že se jedná o přebrané oblečení z charitních sbírek,
které je kvalitní a lze jej ještě prodat. Ing. Čížek uvedl, že se mu toto počínání nelíbí, že
většina lidí odevzdává oblečení pro to, aby se zdarma oblékli lidé chudí a bezdomovci,
rozhodně nesouhlasí s dalším prodejem sbírkového oblečení.
Další dotazy a připomínky nebyly a bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 147/2016-17.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) schvaluje finanční dar ve výši 5000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) pro Farní
charitu Dvůr Králové nad Labem se sídlem Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové nad
Labem, IČ 43464637, zastoupenou ředitelkou Mgr. Kateřinou Hojnou,
b) pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy s pro Farní charitu Dvůr Králové
nad Labem se sídlem Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ 43464637,
zastoupenou ředitelkou Mgr. Kateřinou Hojnou.
10-0-0

8.

Diskuse, závěr




V diskusi se o slovo přihlásil Mgr. Malý a informoval zastupitele o rozpočtu na
pedagogické pracovníky, který obdržel z Krajského úřadu. Dle jeho slov nedošlo
k žádné podpoře podlimitních škol ze strany státu a rozpočet na platy je bez přispění
zřizovatele v podstatě likvidační. Po propočtu všech nutných mzdových nákladů je
nutné měsíčně do rozpočtu školy přispívat 25 tis. Kč. Mgr. Malý dále mluvil o nutnosti
vyplácet mzdy učitelům dle zákona, protože se jedná o činnost kontrolovanou Českou
školní inspekcí a dále po zpracování právního posudku je rozdíl v platu učitele
vymahatelný právně. Pan starosta doplnil Mgr. Malého, že rozhodnutím minulého
zastupitelstva o vedení podlimitní, plně organizované školy, se obec zavázala
k doplácení rozdílů mezi rozpočtem Kraje a reálnými náklady. Pan Joneš uvedl, že by
zastupitelstvo mělo mít zájem v Dubenci školu udržet. Pan starosta dále sdělil, že
platí dohoda ze začátku roku 2016, kdy si Mgr. Malý bude podávat žádosti na
dorovnání rozpočtu školy a zastupitelstvo o nich bude hlasovat. Dále uvedl, že již
jednal se starosty okolních obcí a například Vilantice jsou schopné obci s touto
finanční zátěží pomoci. S Mgr. Malým připravují informační dopis a dále se chystáme
společně navštívit jednání zastupitelstev jednotlivých obcí.
Pan starosta dále mluvil o práci rodičů v Místním akčním plánu vzdělávání pro
Královedvorsko. Jedná se o práci v poradních a fokusních skupinách, které řeší
všechny aspekty plánu vzdělávání. Vyzval zastupitele ke spolupráci a k vyhledání
aktivních rodičů, kteří by měli o tuto práci zájem.

Další podněty ani dotazy dále nebyly a tak pan starosta v 19:15 hod. ukončil jednání
zastupitelstva obce Dubenec.
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 06.04.2016 – viz příloha 17. USNESENÍ ZO Dubenec
konaného dne 06.04.2016.
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Datum vyhotovení zápisu: 12.04.2016

Starosta obce:

Ověřovatelé zápisu:

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

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

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

