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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

18.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 11.05.2016
Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 18:00 hodin. Přítomni byli členové ZO: Jaroslav
Huňat, Petr Krejčí, ing. Jaroslav Čížek, Renata Derdová, Irena Hlavová, Petr Čtvrtečka,
Luboš Lesák a Radek Joneš. Bohumil Tomášek, Jan Jarolímek a 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.
1) Schválení programu zasedání.
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
3) Shrnutí činnosti Obce Dubenec (ZO Dubenec)
4) Projednání smlouvy o dopravní obslužnosti s KU KHK pro rok 2016
5) Projednání žádosti o dorovnání rozpočtu ZŠ a MŠ
6) Projednání smlouvy o dílo na zhotovení nového lesního hospodářského plánu
7) Projednání poptávkového řízení na travní traktor pro ZŠ a MŠ
8) Projednání žádosti o prodej parcely ppč. 1302/3 v k.ú. Dubenec
9) Projednání bezúplatného převodu parcely ppč. 2070 v k.ú. Dubenec do majetku obce
10) Projednání rozpočtové změny č.2/2016
11) Diskuse, závěr
Pan starosta otevřel rozpravu ohledně změny programu či doplnění jednání. Sám doplnil, že
dne 9.5.2016 bylo obci Dubenec doručeno oznámení Katastrálního úřadu v Trutnově o tom,
že na stavební parcele st.367 v k.ú. Dubenec je evidovaná stavba bez vlastníka. Po
prošetření bylo zjištěno, že se jedná o část domu pana Petra Šebka, čp.45, patrně zděnou
kotelnu a prádelnu, kterou stavěl jeho otec a před ním jeho prarodiče a nebyla nikdy
evidována. Pan Petr Šebek má zájem tento pozemek odkoupit a proto byla jeho žádost
přidána jako bod jednání č.11.
Ze strany zastupitelů nebylo dále dotazů a připomínek a tak bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 148/2016-18.ZO
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Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje tento program zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 11.05.2016:
1) Schválení programu zasedání.
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
3) Shrnutí činnosti Obce Dubenec (ZO Dubenec)
4) Projednání smlouvy o dopravní obslužnosti s KU KHK pro rok 2016
5) Projednání žádosti o dorovnání rozpočtu ZŠ a MŠ
6) Projednání smlouvy o dílo na zhotovení nového lesního hospodářského plánu
7) Projednání poptávkového řízení na travní traktor pro ZŠ a MŠ
8) Projednání žádosti o prodej parcely ppč. 1302/3 v k.ú. Dubenec
9) Projednání bezúplatného převodu parcely ppč. 2070 v k.ú. Dubenec do majetku obce
10) Projednání rozpočtové změny č.2/2016
11) Projednání žádosti o prodej parcely st.367 v k.ú. Dubenec
12) Diskuse, závěr
8-0-0

2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele
usnesení
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 11.05.2016 byl navržen Petr Krejčí,
ověřovateli zápisu ing. Jaroslav Čížek a Renata Derdová, zpracovatelem usnesení Petr
Čtvrtečka. Nikdo ze zastupitelů neměl námitek proti této nominaci a tak bylo přistoupeno
k hlasování.
Usnesení č. 144/2016-18.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 Renatu Derdovou
Petra Čtvrtečku
8-0-0

Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci a ZO Dubenec

Ve spolupráci s účetní obce janou Řehákovou připravujeme závěrečný účet obce za rok
2015, rovněž účetní závěrku roku 2015, vše bude součástí programu jednání příštího
zastupitelstva.
Dále pan starosta oznámil, že se zapracovali noví zaměstnanci. Jan Mráz, Hana Mrázová a
Hana Grossmannová v režimu VPP, jejich mzda je z větší části hrazena dotačním
programem úřadu práce. Další zaměstnanci Petr Hajník, Boris Chmelík a Pavel Folk jsou
přijati na dohodu o provedení práce.
Proběhlo jednání Mikroregionu Hustířanka (dále MH), tentokrát se zástupci obcí sešli dne
21.04.2016 v Hořenicích na zemanské tvrzi čp.1, na programu bylo schválení závěrečného
účtu a účetní závěrky za rok 2015. V diskusi proběhly informace o semináři projektu „Chytrá
voda“, který řeší otázku čistíren odpadních vod, recyklace vody a použití recyklované
užitkové vody. Dalším bodem bylo založení sociálního podniku Hustířanka s.r.o., o kterém
pan starosta pohovoří na závěr v diskusi.
Pan starosta dále oznámil, že všechna usnesení z minulého zasedání jsou splněna, až na
převod Avie do majetku SDH. Po dohodě s Lubošem Lesákem, starostou SDH, proběhne
v červnu 2016.
V zahradě základní školy dne 2.5.2016 proběhla ukázka travních traktorů v zahradě ZŠ, více
informací dále, výběr traktoru je samostatný bod jednání.
Dále pan starosta informoval o investičních akcích obec Dubenec.

3
Projekt snížení prašnosti, dotace SFŽP - Zametací vůz Alficar – V současnosti probíhá
příprava materiálů na závěrečné vyhodnocení dotační akce. Poté bude akce ze strany fondu
uzavřena.
Chodníky v obci Dubenec II.etapa – Smlouvu SÚS byla doručena 09.05.2016 a jako taková
je přílohou podání žádosti o stanovisko odboru dopravy ve Dvoře Králové n.L. k umístění
stavby chodníku a uložení kabelu veřejného osvětlení. S úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových (dnešní bod k projednání) proběhlo jednání o umístění stavby, byl
vydán souhlas. Parcela ppč.2070 v k.ú. Dubenec kde je veden chodník je v majetku výše
uvedeného úřadu, lze ji však na základě zákonu o pozemních komunikacích zdarma převést
do majetku obce, o čemž pojednává bod č.9 dnešního jednání. Poslední příloha žádosti o
umístění stavby je podpis souhlasu o vyřazení pozemků ze ZPF, proběhne ve 20. týdnu
Územní plán Dubenec – je již k nahlédnutí na obecním úřadě v Dubenci. Čeká nás
projednání se zúčastněnými orgány, které proběhne na stavebním úřadě ve Dvoře Králové
nad Labem dne 19.05.2016 v 9:00 hod. Za obec Dubenec se účastní místostarosta pan Petr
Krejčí. Poté bude následovat veřejné projednání, které bude v Dubenci.
Byla navezena a zplanýrována pláň u stodoly u kovárny, práce byly provedeny zdarma a
ještě nejsou ukončeny. Jedná se o přípravu plochy pro sběrný dvůr. V budoucnu zde bude
deponie sypkých hmot a kontejner na velkoobjemový odpad.
Připravujeme planýrku pláně pod Končinami (U pramene) pro umístění hlíny a kameniva pro
práce na Končinské cestě v příštím roce, v dalším roce se začne budovat Poldr Jedlina a
tato hlína a kamenivo bude použita na stavbu hráze.
Dále pan starosta informoval o pracích v údržbě obce. Byla vyčištěna od náletových dřevin
pláň mezi Šedivkovými a Bioskami. Byl poprvé posekán hřbitov. Byl uklizen kostel. Byl
opraven elektrický pohon zvonu. Zvoníme 2 minuty, každý den ve 12:00 hod. a v 19:00 hod nyní seřizujeme hodiny Elektročas, tak aby se dařilo +- minutu zvonit na čas.
Pěstitelské centrum - sušárna i nadále jede provoz na 100%. Sušíme zeleninu, - cibule, je
absolutním hitem a máme opět velký zájem o výrobky. Propagace Pěstitelského centra
Dubenec proběhne prostřednictvím Hradeckého venkova ops. na výstavě „Zemědělský den
Sovětice“ dne 12.05.2016. Za Dubeneckou školu se účastní včelařský kroužek
s ing.Provazníkem.
Pan starosta se dále věnoval dění v kultuře a sportu. Předal slovo paní Renatě Derdové. Ta
oznámila finanční výsledek zájezdu do divadla, který je poprvé záporný. Došlo k tomu, že
někteří občané si lístky objednali, ale potom k odjezdu autobusu nedorazili ať již z rodinných,
nebo zdravotních důvodů. Dále divadlo neodprodalo všechny vrácené lístky a tak se celková
ztráta vyšplhala na necelých 7000,- Kč. Přesto paní Derdová věří, že zájezdy si našly své
fanoušky a pravidelné účastníky. Na podzim tedy připravuje další zájezd na představení
muzikálu „Hello Dolly“ s Ivanou Chýlkovou, objedná se pouze 32 lístků a ty budou k prodeji
do vyprodání. Paní Derdová dále krátce informovala o dalších akcích jako byly Čarodějnice
2016 a 8.máj 2016 – jízda alegorických vozů a traktorů.
Připravujeme Dětskou noc dne 28.5.2016 od 16:30 hod. Je zde tradiční problém s akcí
v Libotově, ale ať vyberete jakýkoli datum pro dětský den, vždy bude kolidovat s některou
s akcí, které pořádají okolní obce. Paní Derdová rovněž požádala o pomoc na přípravě
Dětské noci 2016. Pan starosta dále oznámil, že 19.05.2016 bude v aule zemědělské
univerzity v Praze – Suchdole slavnostní promoce pro studenty univerzity třetího věku, kdy
obdrží své diplomy.

4.

Projednání smlouvy o dopravní obslužnosti s KU KHK pro rok 2016

Pan starosta oznámil, že tak jako každý rok požádal Krajský úřad Královehradeckého kraje
obec Dubenec o dotaci na provoz autobusové linky. Jedná se o odpolední autobusové
spojení od základní školy do Doubravice. Za průjezd autobusu katastrem obce Dubenec
platíme celkem 18.587,- Kč. (Od 13.12.2015 do 10.12.2016) Pro obec je dopravní spojení
s Doubravicí důležité, tento spoj rovněž využívají žáčci z Lanžova. Pan starosta otevřel
rozpravu o tomto bodě jednání, ale ze strany zastupitelů nebyly dotazy a tak bylo
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přistoupeno k hlasování.
Usnesení č.150/2016-18.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje:
a) poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dubenec ve výši 18.587,- Kč (slovy:
osmnácttisícpětsetosmdesátsedm korun českých) na zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou dopravou Královehradeckému kraji, IČ: 70889546, se sídlem:
Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové, zastoupeným Bc. Lubomírem
Francem, hejtmanem,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Dubenec na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou s
Královehradeckým krajem, IČ: 70889546, se sídlem: Pivovarské náměstí 1245,
50003 Hradec Králové, zastoupeným Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem.
8-0-0

5.

Projednání žádosti o dorovnání rozpočtu ZŠ a MŠ

Ředitel základní školy Mgr. Aleš Malý předložil, dle dohody z minulého jednání zastupitelstva,
žádost o dorovnání finančních prostředku do rozpočtu ZŠ a MŠ. Ve své žádosti uvádí důvody
dorovnání platů učitelů za období 1. – 3. 2016, za toto období je nutné doplnit rozpočet o
124.000,- Kč.
Dále ve své žádosti uvádí, že vzhledem ke skutečnosti, že předpokládaná částka 40 000,- Kč
odpovídá měsíčnímu dorovnání výše platů, navrhuje, aby byla o tento příspěvek navýšena
pravidelná měsíční dotace provozních prostředků, která by se tím zvýšila z dosavadních 162,5
tisíc Kč na nových 202,5 tisíc Kč s tím, že by tento příspěvek podléhal samostatnému
vyúčtování. Celkový rozpočet školy bude tedy v rozpočtu na rok 2016 navýšen na 2430 tis. Kč.
Nedočerpané prostředky budou vráceny obci v roce 2017.
Pan Joneš uvedl, že i když mu není osobně nijak příjemné otevírat diskusi o učitelském sboru,
ale musí se přesto zeptat na to, jak velký rozdíl je mezi platem pedagoga v důchodovém věku a
mladým pedagogem po absolvování školy. Mgr. Malý a ing. Čížek uvedli, že plat se odvíjí tarifně,
dle odučených let a v tomto případě se jedná přibližně o částku 6000,- Kč měsíčně. Pan Joneš
dále pokračoval s tím, že chápe současné nastavení zákonů, které neumožňuje
zaměstnavatelům propuštění zaměstnanců v době, kdy dosáhnou důchodového věku, ale že
jemu osobně připadá nefér setrvávat na svém místě a neuvolnit svou pracovní pozici někomu
mladému, zvláště za současné finanční situace. Mgr. Malý uvedl, že se jedná pouze o jednoho
člena učitelského sboru a právě tento zaměstnanec je členem sboru s cennými zkušenostmi a
odchod do důchodu by nebylo celkově dobré řešením pro školu. Pan Joneš tedy navrhl, aby se
celkový příspěvek na dorovnání platů právě o oněch 6000,- Kč měsíčně snížil. Pan starosta
sdělil, že peníze na dorovnání platů musí být poskytnuty tak, jako tak. Je to zákonný nárok, který
vznikl tím, že se minulé zastupitelstvo obce zavázalo udržet v Dubenci školu i v podlimitním
stavu. Obec by na konci roku stejně musela pokrýt ztrátu zřizované organizace. Dále uvedl, že
rozeslal dopisy obcím, ze kterých žáci dojíždějí do ZŠ Dubenec, se žádostí o příspěvek na
dorovnání platů učitelů. Dále uvedl, že se společně s ředitelem školy budou účastnit jednání
zastupitelstev v těchto obcích, tak aby vysvětlili důvody žádosti. Bylo přistoupeno k hlasování.
Pan starosta přečetl usnesení, pan Volšička se ještě zeptal, proč v usnesení není důvod
navýšení rozpočtu školy. Pan starosta mu odpověděl, že důvod nemusí být výrokem usnesení a
dále dodal, že je dostatečně popsán v žádosti a bude popsán v zápisu, kterého je usnesení
přílohou.
Usnesení č.151/2016-18.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec souhlasí:
a) s platbou do rozpočtu zřizované organizace Základní škola Dukelských bojovníků a
mateřská škola, Dubenec, IČ: 75017881, se sídlem Dubenec 156, 54455 Dubenec,
za první čtvrtletí roku 2016 ve výši 124.000,- Kč (slovy stodvacetčtyři korun českých),
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b) s navýšením rozpočtu organizace na 2.430.000,- Kč (slovy
dvamilionyčtyřistatřicettisíc korun českých),
c) s navýšením měsíčních příspěvků na 202.500,- Kč (slovy dvěstědvatisícpětset korun
českých) s počátkem 1.4.2016.
7-0-1

6.
Projednání smlouvy o dílo na zhotovení nového lesního
hospodářského plánu
Pan starosta oznámil, že končí platnost lesního hospodářského plánu(LHP), který slouží k
řízení pěstování lesních porostů a je ze zákona nutný pro vlastníky lesa s výměrou vyšší než
10 ha. Současný lesní hospodářský plán končí v lednu 2017. Pan starosta poptal firmu
Lesprojekt, Hradec Králové (bývalý zpracovatel LHP) a ING-FOREST s.r.o. Dvůr Králové
nad Labem.
Obě firmy nabídly téměř shodnou cenu 300 Kč/ha. Ovšem firma ING-FOREST s.r.o. se
rovněž zabývá dotačním poradenstvím v oblasti zeleně a nabídla nám zpracování dotace na
nový LHP až ve výši 95%, zhruba 900,- Kč. Firma ING-FOREST s.r.o. rovněž zaslala
pozitivní reference z Městských lesů ve Dvoře Králové n.L., další pozitivní reference byly
z Hostinného a Vrchlabí. Pan starosta navrhnul, aby smlouva o dílo byla uzavřena se
společností ING-FOREST s.r.o. Ze strany zastupitelů nebylo dalších dotazů a tak bylo
přistoupeno k hlasování.
Usnesení č.152/2016-18.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování lesního hospodářského plánu
s firmou ING-FOREST s.r.o., IČ: 24170852, se sídlem Kotkova 988, 544 01 Dvůr
Králové nad Labem, zastoupenou Ing. Vladimírem Flídrem, jednatelem,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s firmou ING-FOREST s.r.o., IČ:
24170852, se sídlem Kotkova 988, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, zastoupenou
Ing. Vladimírem Flídrem, jednatelem.
8-0-0

7.

Projednání poptávkového řízení na travní traktor pro ZŠ a MŠ

Pan starosta oznámil, že dne 2.5.2016 bylo provedeno předvedení travních traktorů
z poptávkového řízení v zahradě základní školy v Dubenci. Předvedení muselo být
rozděleno, výrobce traktoru firma Seco Group a.s. předala nabídku firmě Kup sekačku s.r.o.
ze Dvora Králové n.L. a Ti se z ranního předvedení omluvili a nabídli termín odpoledne ve
14:00 hod. Na změnu termínu jsme s Mgr. Malým přistoupili. Předvedení se účastnili, Mgr.
Malý, p.Skurčák, p.Huňat a p.Hlavatý
V 10:00 hod. byl předveden traktor Karsit K15/92H nabízený firmou Magrix s.r.o. Po
předvedení ze strany firmy MAGRIX s.r.o., uznámení technických dat o motoru, šasi,
převodovce a žacím ústrojí usedl za volant traktoru školník, pan Skurčák a prakticky
odzkoušel ovládání traktoru z hlediska síly motoru, možnosti sečení vysoké trávy, výšky
sečení - plovoucího žacího systému, obratnosti v terénu a ovládání sběrného koše. Dále byly
zodpovídány dotazy na další doplňky, zpracování přední svařované nápravy, použitý motor,
elektrickou výbavu, cenu jednotlivých spotřebních doplňků a oprav.
Odpoledne ve 14:00 hod. byl předveden traktor Challenge AJ 92-16 firmou Kup sekačku
s.r.o. ze Dvora Králové n.L. Pan školník provedl stejnou testovací jízdu, tak aby přibližně
stejně zhodnotil parametry traktoru. Stejně tak jsme se prodejce dotázali na technická data,
případné doplňky a cenu servisních prací.
Mgr. Malý s p. Skurčákem poté zaslali vyjádření k předvedeným traktorům (viz.příloha), kde
doporučují nákup traktoru Karsit K15/92H. Pro tento traktor je hlavní preferencí použitý
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motor, kratší rozvor a tím i lepší poloměr otáčení, patentované jednoduché vyklápění koše a
cena záručního a pozáručního servisu. Pan Joneš uvedl, že ho překvapilo to, že firma Seco
Group a.s. poslal traktor c čínským motorem, i když v původní nabídce byl motor Brigs. Další
dotazy nebyly a tak nechal pan starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení 153/2016-18.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) schvaluje nákup travního traktoru typ Karsit K15/92H za 69500,- Kč (slovy
šedesátdevěttisícpětset korun českých), od firmy Magrix s.r.o., IČ: 64507599,
provozovna Dubenec, se sídlem Dubenec 200, 54455,
b) pověřuje starostu obce objednáním traktoru Karsit K15/92H u firmy firmy Magrix
s.r.o., IČ: 64507599, provozovna Dubenec, se sídlem Dubenec 200, 54455.
8-0-0

8.

Projednání žádosti o prodej parcely ppč. 1302/3 v k.ú. Dubenec

Pan starosta oznámil, že paní Barbora Bukáčková podala žádost o prodej parcely
ppč.1302/3 v k.ú. Dubenec o výměře 278 m2 s druhem využití zahrada. Jedná se o parcelu
mezi nemovitostmi pana Petráka a manželů Andrlových. Pan starosta dále uvedl, že provedl
kontrolu výše uvedené parcely z hlediska inženýrských sítí ve vlastnictví obce a z hlediska
územního plánu obce Dubenec a tato parcela je vhodná k prodeji. Navrhl zveřejnit záměr
prodeje parcely ppč. 1302/3 v k.ú. Dubenec. Ze strany zastupitelů nebylo dalších dotazů a
bylo tedy přistoupeno k hlasování.
Usnesení 154/2016-18.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) schvaluje záměr prodeje parcel ppč.1302/3 v k.ú. Dubenec o výměře 278 m2
s druhem využití pozemku zahrada,
b) pověřuje starostu obce zveřejněním záměru o prodeji parcely ppč.1302/3 v k.ú.
Dubenec o výměře 278 m2 s druhem využití pozemku zahrada.
8-0-0

9.
Projednání bezúplatného převodu parcely ppč. 2070 v k.ú. Dubenec
do majetku obce
Pan starosta seznámil zastupitele s jednáním s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových (UZSVM). Při přípravě druhé etapy chodníků bylo zjištěno, že záměr stavby se
dotkne parcely ppč.2070 v k.ú. Dubenec. Jedná se o malou parcelu o výměře 75 m2 vedle
komunikace III.třídy před technickým zázemím obce. Tato parcela je v současnosti katastrem
vedena jako ostatní plocha-ostatní komunikace a je v majetku UZSVM. Jelikož se jedná o
veřejný zájem stavby chodníků, je možné tuto parcelu bezplatně převést do majetku obce
z majetku státu. Pan starosta tedy navrhnul schválit usnesení, kterým bude možno tento
převod uskutečnit.
Usnesení č.155/2016-18.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) souhlasí s bezplatným převodem parcely ppč.2070 v k.ú. Dubenec z majetku Úřadu
pro zastupování státu, IČ: 69797111, se sídlem, Rašínovo nábřeží 390/42, 12800
Praha - Nové Město, odloučené pracoviště Trutnov, Horská 5, 54118 Trutnov,
zastoupeným ing. Pavlem Cermánkem, ředitelem odloučeného pracoviště,
b) pověřuje starostu jednáním a podpisem smlouvy o bezplatném převodu s Úřadem pro
zastupování státu, IČ: 69797111, se sídlem, Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha -
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Nové Město, odloučené pracoviště Trutnov, Horská 5, 54118 Trutnov, zastoupeným
ing. Pavlem Cermánkem, ředitelem odloučeného pracoviště.
8-0-0

10.

Projednání rozpočtové změny č.2/2016

Pan starosta oznámil, že účetní obce paní Jana Řeháková připravila rozpočtovou změnu
č.2/2016 a tento dokument přečetl, zároveň je tento dokument přílohou jednání zastupiteltva
obce. Zastupitelé neměli dotazů, bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č.156/2016-18.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č.2/2016.
8-0-0

11.

Projednání žádosti o prodej parcely st.367 v k.ú. Dubenec

Pan starosta oznámil, že obec Dubenec obdržela upozornění z katastrálního úřadu na to, že
se v k.ú. Dubenec nachází parcela st.367, na které je stavba bez vlastníka. Fyzickou
kontrolou bylo zjištěno, že na této parcele je část domu pana Petra Šebka čp.45. Pan
starosta toto projednal s panem Šebkem a ten následně podal žádost o prodej parcely st.367
v k.ú. Dubenec. Zpřesněním hranic při digitalizaci byl tento nesoulad odhalen. Katastrální
úřad se nyní snaží uvést v soulad, to aby stavba a pozemek měli jednoho vlastníka. Dále
pan starosta uvedl, že na pozemku nevedou žádné inženýrské sítě a je vhodný k prodeji.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) schvaluje záměr prodeje parcely st.367 v k.ú. Dubenec o výměře 167 m2
s druhem pozemku zastavitelná plocha a nádvoří,
b) pověřuje starostu obce zveřejněním záměru o prodeji st.367 v k.ú. Dubenec o
výměře 167 m2 s druhem pozemku zastavitelná plocha a nádvoří.
PRO – PROTI – ZDRŽEL SE

12.






Diskuse, závěr
Pan starosta informoval o pracích na MAPu (Místní akční plán vzdělávání) pro oblast
Královedvorska. Seznámil zastupitele se zřízením pracovních skupin, které připravují
materiál pro krajský plán vzdělávání. Věnoval se rovněž zasedání studentského
parlamentu ve Dvoře Králové n.L. a o odpovědím dětí na vzdělávací procesy, potřeby
škol, potřeby dětí atd.
Pan starosta rovněž seznámil zastupitele se stavem přípravy sociálního podniku
Hustířanka s.r.o. Především o jeho zaměření a principu čerpání dotací na
zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných a sociálně vyloučených obyvatel obcí
mikroregionu.
Dále pan starosta detailně seznámil s připravovaným projektem čističky odpadních
vod u bytových domů. Jedná se o pilotní projekt odkanalizování Dubence za pomocí
tzv. decentralizovaného čištění – použití hnízdových čističek. Obec Dubenec změnila
plán rozvoje vodovodu a kanalizací, který je součástí krajského plánu, z centrálního
(velmi nákladného) způsobu na decentralizovaný systém, což je 6-7 čističek po 100
obyvatelích. Pan Joneš navrhnul, aby obec sama nakoupila 200 čističek, nebo aby
dávala příspěvek na čističku a tak vyřešila problémy s čištěním odpadních vod. Pan
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starosta mu odpověděl, že tento způsob podpory je možný, ale není možné na něj
čerpat jakoukoli dotaci, protože je v rozporu s již zmiňovaným plánem rozvoje
vodovodů a kanalizací Královehradeckého kraje. Pro projekt ČOV u bytovek se nyní
připravují kalkulace, aby vlastníci bytů byli informováni o cenách pořizovacích a
provozních. Pan Joneš opět namítl, že státu jde stejně o to získat od lidí více peněz.
Pan starosta mu vysvětlil, že systém čističek bude investovat a provozovat obec a ne
stát, stejně jako vodovod je v rukou obce, tak stejně tak to bude s kanalizací.
Samozřejmě hodně města a obcí v minulosti pochybilo a své vodovody a kanalizace
prodaly soukromým osobám a tím došlo ke značnému zdražení těchto služeb,
v Dubenci snad žádné zastupitelstvo nebude pro to, aby se vodovod a kanalizace
prodala do soukromých rukou.
Pan Joneš se dále dotázal na stavební úpravy v požární zbrojnici, zvláště jestli jsou
dodržovány bezpečnostní a požární předpisy, zvláště se zmínil o vybourané příčce
mezi garáží a klubovnou. Pánové Lesák a Čtvrtečka mu odpověděli, že do těchto
míst bude usazeno okno a dveře.
Pan Joneš se dále zeptal na terénní úpravy za hasičárnou – vodní skluzavku. Zda je
zpracovaný aspoň projekt prací a provozní řád. Rozhodně nemá nic proti tomuto
projektu, ale v místě prováděných prací je v zemi sdělovací kabel a rovněž plýtvání
vodou v době sucha na provoz skluzavky považuje spíše za provokaci lidem, kteří
nedostatkem vody strádají. Před uvedením skluzavky do provozu by rád viděl
zpracovaný provozní řád a zejména kolik vody bude skluzavka spotřebovávat, jak
bude řešeno chlorování použité vody a podobně. Pan Lesák a pan starosta mu
odpověděli, že tento materiál připraví.
Pan Joneš se dále dotazoval na nákup radlice s gumovým vyhrnovacím břitem, či na
nákup zametacího kartáče na zimní čištění chodníků. Pan starosta mu odpověděl, že
situaci bude řešit, až bude aktuální. Obec pravděpodobně zakoupí čelní radlici na
traktor Kubota s gumovým břitem, tak aby nebyl poškozován chodník.
Pan Joneš se dále dotazoval na stav oprav silnic na Dubenecku. Pan starosta mu
odpověděl, že již jednal s SÚS a výtluky budou jako každý rok opraveny stříkanou
emulzí. Pan Joneš svůj dotaz rozšířil na generální opravy silnic III. třídy, pan starosta
mu sdělil, že kraj rozhodně na generální opravy peníze nemá. V současnosti je
celkem zapotřebí zhruba 6 miliard korun na opravy silnic II a III. tříd
v Královehradeckém kraji. Při ročním celkovém rozpočtu 3,5 miliardy korun na
celkový provoz kraje, ve kterém je zdravotnictví, školství projekty kraje, na silnice
bude zbývat opravdu málo. Ani dvě miliardy, které byly v letošním roce poskytnuty
krajům po zrušení II. důchodového pilíře situaci vůbec nevyřešily. Královehradecký
kraj dává SÚS cca 21 mil. korun.
Paní Derdová se dále zeptala na stav objednání skákacího hradu na dětskou noc.
Pan starosta jí odpověděl, že odeslal objednávku a z Libotova by měl být hrad
převezen do Dubence.
Pan starosta dále sdělil zastupitelům, že jedna s firmou Marius Pedersen a.s. (MP
a.s.) o slevě na dopravu tříděného odpadu. Ze strany MP a.s. byla nabídnuta sleva
na 20% na dopravu papíru a plastů. Dále bylo nabídnuto úplné převedení vykazování
a fakturace na společnost MP a.s., to však starosta odmítl s tím, že bude nutno
nejprve zpracovat celkovou kalkulace výnosu z tříděného odpadu. Tu zpracuje ing.
Čížek do příštího zasedání.

Další podněty ani dotazy dále nebyly a tak pan starosta v 19:45 hod. ukončil jednání
zastupitelstva obce Dubenec.
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 11.05.2016 – viz příloha 18. USNESENÍ ZO Dubenec
konaného dne 11.05.2016.
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Starosta obce:

Ověřovatelé zápisu:

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

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

Renata Derdová, v.r.
.......................................
Renata Derdová

