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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

19.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 08.06.2016
Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 19:00 hodin. Přítomni byli členové ZO: Jaroslav
Huňat, Petr Krejčí, ing. Jaroslav Čížek, Renata Derdová, Petr Čtvrtečka, Luboš Lesák,
Bohumil Tomášek, Jan Jarolímek a Ondřej Janeček. Radek Joneš a Irena Hlavová 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)
Projednání závěrečného účtu obce Dubenec za rok 2015
Projednání účetní závěrky za rok 2015
Projednání dodatku smlouvy s Marius Pedersen a.s.
Projednání nájemní smlouvy s Povodí Labe s.p., akce chodníky v obci Dubenec
II.etapa
8) Projednání rozpočtové změny č.3/2016
9) Diskuse, závěr
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Pan starosta dále oznámil, že dne 6.6.2016 byla obci Dubenec doručena žádost pana Trnky
o zřízení věcného břemene pro parcely ppč. 2216 v k.ú. Dubenec po které vede přístupová
cesta k jeho pozemku a nemovitosti jeho rodičů. Projednání žádosti bylo zařazeno do
programu jednání jako bod č.9. Dále pan starosta uvedl, že již byl vypsán program výzvy na
založení sociálního podniku zabývajícím se údržbou zeleně a provozováním technických
služeb na území mikroregionu Hustířanka, projednání založení podniku bylo zařazeno jako
bod č.10.
Ze strany zastupitelů nebylo dále dotazů a připomínek a tak bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 158/2016-19.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje tento program zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 08.06.2016:
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Schválení programu zasedání.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
Shrnutí činnosti Obce Dubenec (ZO Dubenec)
Projednání závěrečného účtu obce Dubenec za rok 2015
Projednání účetní závěrky za rok 2015
Projednání dodatku smlouvy s Marius Pedersen a.s.
Projednání nájemní smlouvy s Povodí Labe s.p., akce chodníky v obci Dubenec
II.etapa
8) Projednání rozpočtové změny č.3/2016
9) Projednání věcného břemene pro ppč.2216 v k.ú. Dubenec
10) Sociální podnik Hustířanka služby s.r.o.
11) Diskuse, závěr
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

9-0-0

2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele
usnesení
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 08.06.2016 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. 154/2016-19.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 informoval o zpracování a vyvěšení závěrečného účtu obce za rok 2015. Celý
závěrečný účet bude projednán jako samostatný bod jednání ZO. Současně se závěrečným
účtem je nutné schválit i účetní závěrku za rok 2015.
Pan starosta dále informoval o dění v Mikroregionu Hustířanka (dále MH). Poslední jednání
proběhlo 19.05.2016 v Hřibojedech, na programu bylo řešení reklamací projektu
„Doprovodná zeleň kolem cyklotras“. V jednání nebyl nutné podnikat právní kroky proti firmě,
která zajišťovala výsadby, reklamace ve výši 170 tis. Kč byla společností uznána a
v letošním roce dojde k výměně uschlých stromů a keřů.
Pan starosta dále informoval o tom, že všechna usnesení z minulého zasedání byla splněna,
tedy až na dokončení samotného převodu Avie pro SDH, po dohodě s Lubošem Lesákem,
proběhne v červnu 2016 po provedení evidenční a technické kontroly.
Pan starosta se dále věnoval investičním projektům obce Dubenec. Rekonstrukce MŠ
Dubenec a Bezdrátový rozhlas byly zkontrolovány ze strany poskytovatele SFŽP a nyní
očekáváme oficiální dokument ukončující proces čerpání dotace. Projekt Chodníky v obci
Dubenec II.etapa – bylo doručeno stanovisko RWE k přeložce, nyní čekáme na stanovisko
souhrnné ke stavbě a poté bude projekt podán na stavební úřad, pan starosta oznámil své
obavy nad tím, že pomalu už dochází čas pro schválení stavebního povolení na celou akci a
tak bude nutné odsunout výstavbu o rok, popřípadě na jarní projednání se Státním fondem
dopravní infrastruktury. Dále pan starosta uvedl, že byla provedena planýrka pláně pod
Končinami (U pramene) pro umístění hlíny a kameniva z plánované akce příštího roku což
bude cesta z Hřibojed přes Končiny. Tato zemina bude opět použita za dva roky při stavbě
poldru Jedlina.
Dále pan starosta oznámil, že jednal s novým vlastníkem lesů na „Božence“, kde je zničený
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přivaděč vody od pramene k bývalé hospodě a poté meliorací do Dubence. Nový vlastník má
zájem na obnově pramenního přivaděče. V tuto chvíli je připravován rozpočet studie na
obnovu firmou Agroprojekce Litomyšl s.r.o.
Pan starosta informoval o bleskové povodni ze dne 23.5.2016, po povodni bylo nutné
zpracovat závěrečnou zprávu a z té vyplynuly některé úkoly k řešení. Bude nutné zajistit
vyčištění příkopu za nemovitostmi od čp.30 Dvořákovi až po čp.92 Fantovi, dále od čp.23
Klos po čp.16 Lazecká – vlastnictví a údržba spadá pod Státní pozemkový úřad.Dále bude
nutné provést monitoring a čištění dešťové kanalizace se vstupní šachtou u silnice III.třídy,
společnosti Magrix a nemovitosti pana Tomáše Halenára. V rámci zlepšení protipovodňové
ochrany dolní části obce bude nutné provedení studie odvodu dešťové vody z parcely
ppč.3373 suchým brodem a poté zpevněným korytem zakončeným propustí do bývalého
mlýnského náhonu od čp. 145 po čp. 146.
Dále se pan starosta věnoval údržbě zeleně a veřejných prostranství. V sečení trávy jsou
zaměstnanci oproti loňsku pozadu, zejména z důvodu deštivého počasí a rovněž díky
omezené pracovní době zaměstnanců pracujících na dohody. Byl podruhé posekán hřbitov a
co se týče hřbitova i nadále se připravuje projekt na stavební úpravy prostranství před i vně
hřbitova. Pro obec Kuks bylo provedeno zametání a vysávání drti z dlažeb. Pro obec Lanžov
jsme prováděli mulčování na koupališti.
Poté pan starosta jako obvykle předal slovo paní Derdové, aby shrnula činnost v kultuře.
Paní Derdová promluvila o dětské noci 2016, která kolidovala s dnem dětí v Libotově, navíc
opět pršelo, takže byl uplatněn „mokrý“ program. Napříště bude dětský den organizován
v pátek v kooperaci se školou a školkou, které budu mít akce do odpoledne a na ně navážou
ukázky techniky hasičů a policie, nakonec bude následovat večerní stezka odvahy a pro
zájemce možnost přenocovat v hasičárně s ranní snídaní.
Pan starosta promluvil o promoci studentů virtuální univerzity 3. věku, která proběhla v aule
České zemědělské univerzity v Praze Suchdole. Dále oznámil, že se konalo vítání občánků,
na žádost Libotova byli přivítání i noví občánci Libotova.
Obec připravuje Noc kostelů 2016, kde škola předvede krátký kulturní program. Po dohodě
s Lucií Černou bude první víkend v září obcí organizován další ročník oblíbeného
pohádkového lesa. Paní Renata Derdová poté oznámila konání druhého ročníku
Dubeneckého blešáku a to 10.09.2016 od 13:00 hod v areálu u hasičské zbrojnice. Pan
starosta oznámil, že se do této doby pokusí připravit a zorganizovat veřejnou dražbu
nepotřebného majetku obce jako je disková sekačka DAKR, nebo víceúčelový stroj MF-70
s vozíkem a příslušenstvím.

4.

Projednání závěrečného účtu obce Dubenec za rok 2015

Pan starosta oznámil, že dokument Závěrečný účet obce Dubenec za rok 2015 byl zveřejněn
na úřední desce obecního úřadu a na elektronické desce se všemi povinnými přílohami. Ze
strany občanů si nikdo dokument nepřišel prohlédnout. Dále pan starosta přečetl základní
údaje závěrečného účtu a závěr auditorské zprávy, promluvil rovněž o hospodářské činnosti
obce za rok 2015. Dále oznámil, že jsou připravena nápravná opatření, která řeší nedostatky
zjištěné auditorskou zprávou za rok 2015. Ze strany zastupitelů nebyly dotazy a tak bylo
přistoupeno k hlasování.
Usnesení č.160/2016-19.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce a
schvaluje závěrečný účet obce za rok 2015, včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2015 s výhradou, na základě níž přijímá opatření k nápravě,
uvedená v příloze č. 2, zápisu z jednání zastupitelstva obce č.19/2016.
9-0-0

5.

Projednání účetní závěrky za rok 2015

Pan starosta dále informoval zastupitele o nutnosti projednání a následného schválení účetní
závěrky za rok 2015. O schválení účetní závěrky je nutné vypracovat schvalovací protokol. Poté
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předal slovo ing. Čížkovi, který o účetní závěrce krátce pohovořil. Ze strany zastupitelů nebyly
vznešeny žádné dotazy, ani připomínky a tak nechal pan starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení č.161/2016-19.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje účetní závěrku za rok 2015 s opravami do dalšího období,
b) souhlasí s protokolem č.1/08-06-2015 o schválení účetní závěrky za rok 2015,
c) převádí výsledek hospodaření obce Dubenec ve výši 1.518.441,58 Kč do účetního
roku 2016 na účet 432.
9-0-0

6.

Projednání dodatku smlouvy s Marius Pedersen a.s.

Pan starosta oznámil, že společnost Marius Pedersen a.s. dodala dodatek smlouvy, kterým o
20% snižuje cenu dopravy tříděného odpadu a to papíru a plastů. Reaguje tak na výsledky
provozu nové třídící linky a reálné zisky z produkce plastů a papíru. Pan starosta přečetl
jednotlivé změny cen. Společně se zastupiteli diskutovali jednotlivých položkách dodatku
smlouvy.
Dále pan starosta uvedl, že podle statistických údajů je možné třídění plastů a papíru
minimálně zlepšit o 50%. Zamýšlí se nad zlepšením odběrů plastů a papíru v systému
odpadů obce. Mnohdy se totiž stane, že občané plasty vytřídí, ovšem kontejnery jsou někdy
plné a to je demotivující. Občané by na podzim letošního roku mohli od obecního úřadu
obdržet žluté plastové pytle do kterých by doma třídili plastový odpad, tyto pytle, již s
vytříděným plastem by občané naplněné nechávali u popelnic ráno v den svozu komunálního
odpadu. Zaměstnanci by tyto pytle sváželi, lisovali a tyto balíky odevzdávali buď firmě Marius
Pedersen a.s. nebo i jiným společnostem zabývajícími se recyklací plastů. Nástavbou tohoto
systému by bylo hodnocení podle vytříděného množství plastů a následná sleva z platby za
svoz komunálního odpadu.
Pan Tomášek se zeptal, jak probíhá sběr elektroodpadu. Pan starosta mu odpověděl, že
systém společnosti Asekol i Elektrowin probíhá normálně a bez problémů. Dále odpověděl,
že se snaží rovněž zahájit sběr zářivkových a úsporných svítidel prostřednictvím společnosti
Ecolamp se kterou se zatím nedohodl. Nebylo dalších dotazů a bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č.162/2016-19.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) schvaluje dodatek smlouvy č.XAL.č.952398 se společností Marius Pedersen a.s., IČ:
42194920, se sídlem Průběžná 1940/3, 50009 Hradec Králové zastoupenou p.
Milanem Horákem.
b) pověřuje starostu obce podpisem dodatku smlouvy č.XAL.č.952398 se společností
Marius Pedersen a.s., IČ: 42194920, se sídlem Průběžná 1940/3, 50009 Hradec
Králové zastoupenou p. Milanem Horákem.
9-0-0

7.
Projednání nájemní smlouvy s Povodí Labe s.p., akce chodníky v obci
Dubenec II.etapa
Pan starosta oznámil, že obdržel nájemní smlouvu na pozemek ppč.2240/6 v k.ú. Dubenec,
kterého se dotkne stavba opěrné zdi pod trasou stavby II. etapy chodníků. Povodí Labe s.p.
dá souhlasné stanovisko po splnění legislativních formalit a proto je nutné schválit smlouvu,
kterou si od Povodí Labe s.p. Obec Dubenec pronajmeme část pozemku (5m2 za 200,- Kč
ročně), v době konání stavby. Ze strany zastupitelů nebylo žádných dotazů a tak bylo
odhlasováno usnesení
Usnesení 163/2016-19.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
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a) souhlasí s uzavřením smlouvy číslo 6DHM160154 o nájmu pozemku v průběhu
stavby s Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70890005 se sídlem Víta Nejedlého 951/8,
500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, zastoupeným Ing. Bohumilem
Pleskačem, ředitelem závodu Jablonec nad Nisou,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy číslo 6DHM160154 o nájmu pozemku v
průběhu stavby s Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70890005, se sídlem Víta
Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, zastoupený: Ing.
Bohumilem Pleskačem, ředitelem závodu Jablonec nad Nisou.
9-0-0

8.

Projednání rozpočtové změny č.3/2016

Pan starosta zastupitelům přečetl jednotlivé úpravy v převodu financí v účetnictví obce a
nechal hlasovat o usnesení.
Usnesení 164/2016-19.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č.3/2016.
9-0-0

9.

Projednání věcného břemene pro ppč.2216 v k.ú. Dubenec

Pan starosta oznámil zastupitelům, že pan Leoš Trnka doručil obci žádost o zřízení věcného
břemene práva chůze a jízdy pro parcelu ppč. 2216 v k.ú. Dubenec. Jedná se o přístupovou
cestu mezi nemovitostmi pana Bažanta a paní Bukáčkové. V pasportu nemovitostí je tato
cesta vedena jako účelová místní komunikace. Dále uvedl, že pan Trnka nabídnul úplatu za
zřízení věcného břemene 500,- Kč. Pan starosta doporučil věcné břemeno schválit. Host pan
Trnka uvedl, že tato cesta je jediná přístupová komunikace k nemovitosti jeho rodičů a
rovněž k jeho parcelám. Bylo přikročeno k hlasování.
Usnesení č.165/2016-19.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene práva chůze a jízdy pro parcelu
ppč. 2216 v k.ú. Dubenec pro vlastníky parcel ppč.2217, 537 a 2240/15 v k.ú.
Dubenec. Výše úplaty je 500,- Kč,
b) pověřuje starostu jednáním a podpisem smlouvy o věcném břemeni práva chůze a
jízdy pro parcelu ppč. 2216 v k.ú. Dubenec pro vlastníky parcel ppč.2217, 537 a
2240/15 v k.ú. Dubenec.
9-0-0

10.

Sociální podnik Hustířanka služby s.r.o.

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.166/2016-19.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č.2/2016.
9-0-0

11)

Sociální podnik Hustířanka služby s.r.o.

Pan starosta oznámil, že v návaznosti na jednání s úřady práce a nemožnosti zaměstnávat
občany obcí v dotovaném režimu veřejně prospěšných prací došlo k hledání jiného
vhodného řešení. Po konzultaci s Centrem pro Evropské projektování byl vybrán IROP
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Evropský dotační program umožňují čerpat mzdy pro podniky zabývající se tzv. sociálním
podnikáním.
Principy sociálního podnikání jsou:
a) Zaměstnávání určitých skupin obyvatel (Dlouhodobě nezaměstnaní, osoby zdravotně
postižené či znevýhodněné, osoby po výkonu trestu apod.), tyto zaměstnanci tvoří
minimálně 30% z celkového počtu zaměstnanců podniku.
b) Zaměstnanci jsou průběžně vzděláváni a jsou rozvíjeny jejich pracovní schopnosti.
c) 50% zisku sociálního podniku se vrací zpátky do rozvoje podniku, ať již ve mzdách,
nebo v rozvoji, nákupu prostředků, vzdělávacích kurzech apod.
d) Sociální podnik smí založit obce, avšak maximální podíl jedné obce tvoří 49%
z celkového podílu firmy. V současnosti jsme již domluveni na založení podniku
s Lanžovem, Vilanticemi, Velkým Vřešťovem, Libotovem a Litičem.
Princip sociálního podniku bude takový, že na rozjezd v prvním kole je dotace na mzdy 5,3
mil. Kč na 24 měsíců. Což je cca 10-12 pracovních míst. U těchto pracovních míst není
řešen úvazek, ani doba zaměstnání jednotlivých zaměstnanců. (Zaměstnanci se mohou po
půl roce střídat, tak jako to bylo při VPP). Dále bude již podnik samostatně jednat o dalším
zřízení pracovních míst a na jejich vybavení s úřadem práce, kde je možné čerpat dotaci až
60 tisíc na jedno pracovní místo, toto bude ovšem dalším bodem jednání po zřízení
společnosti Hustířanka služby s.r.o.
Na dotaz pana Tomáška, zda bude tato společnost využívána spravedlivě. Pan starosta
odpověděl, že obec Dubenec bude mít ve společnosti větší podíl před ostatními obcemi a
bude možné rovněž vyslat svého zástupce do správní rady. Ing. Čížek se dotázal, proč se
jedná o společnost s ručením omezeným a ne jiný subjekt. Pan starosta mu odpověděl, že
založení s.r.o. je jednoduché, rychlé a hlavně na tom panovala shoda i s ostatními obcemi.
Nebylo již dalších dotazů a tak bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č.167/2016-19.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec pověřuje Jaroslava Huňata, starostu obce, narozeného
23.02.1975, trvale bytem Dubenec 13 okres Trutnov, aby s odkazem s ustanovením §84,
odstavec 2, písmeno e) zákona č.128/2000 o obcích, ve znění změn a doplňků, jednal
jménem obce ve věci přijetí společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným
Hustířanka služby, s.r.o.
9-0-0

12.






Diskuse, závěr
Pan starosta informoval zastupitele o jednáních o příspěvcích na platy učitelů
v okolních obcích. Bílé Poličany příspěvek již zaslaly v plné výši. Obce Litíč a
Vilantice každoročně přispívaly na nákup vybavení školy a školky, v letošním roce
poukáží jen finanční částku. Obec Hřibojedy předběžně s příspěvkem souhlasí, ale
ještě bude jednat o jeho výši. V Libotově byl příspěvek projednáván, ale částí
zastupitelstva byl odmítnut, bude následovat ještě jedno jednání. Pan starosta dále
uvedl, že s Mgr. Malým se mají účastnit zastupitelstev v Lanžově, Vilanticích a
Velkém Vřešťově zprávu o výsledku podá na příštím jednání zastupitelstva. Pan
starosta dále navázal na situaci ve škole a seznámil zastupitele s jednáním se
zástupci z Asociace domácího vzdělávání, s pracemi na místním akčním plánu
vzdělávání a na možnosti jistých změn v systému výuky, tak aby byla škola zajímavá
pro rodiče, kteří jsou schopni své děti dovážet i z měst.
Pan Volšička se dotázal na Noc kostelů 2016. Pan starosta mu odpověděl, že rozešle
informační SMS. Vyskytly se totiž problémy s programem základní školy, protože si
základní umělecká škola ve Dvoře Králové n.L. stáhla žáky na vystoupení v kostelech
ve Dvoře Králové n.L.
Pan Volšička se dále dotazoval na proklestění stromů kolem drátů vysokého napětí.
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Pan starosta mu odpověděl, že ČEZ již údržbu v obci prováděl v jarních měsících a
další údržba bude možná až v listopadu v době vegetačního klidu, kromě havarijních
stavů.
Pan Čtvrtečka navrhnul, aby se před každou kulturní akcí konala porada s rozdělením
povinností pro jednotlivé pořadatele, aby nedocházelo k situacím jako na dětské noci,
kdy nebyly v hasičárně připraveny stoly. Po akci navrhuje opět se sejít a hlavně
vyhodnotit úspěšnost, dále vzniklé problémy a řešení tak, aby se příště neopakovaly.
Pan starosta i paní Derdová mu sdělili, že se schůzkou před i po nemají problém a
určitě se budou účastnit.
Pan Čtvrtečka se dále dotázal na stav se stanem, který byl zapůjčen panu Noskovi na
koupaliště do Lanžova. Pan starosta mu odpověděl, že již s panem Noskem jednal a
že stan si od obce kupovat nebude, v červenci jej hasiči přijedou demontovat a vrátí
jej k hasičárně do Dubence. Pan Nosek zaplatí za zapůjčení stanu a za montáž a
demontáž.
Paní Derdová se dotázala na další jednání zastupitelstva o prázdninách. Pan starosta
jí odpověděl, že určitě jednání bude v červenci, plánuje ovšem, že srpen bude volný a
zastupitelé se sejdou až v září.

Další podněty ani dotazy dále nebyly a tak pan starosta v 20:32 hod. ukončil jednání
zastupitelstva obce Dubenec.
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 08.06.2016 – viz příloha č.1 - 19. USNESENÍ ZO
Dubenec konaného dne 08.06.2016.
Příloha č.2 – Prezenční listina
Příloha č.3 – Nápravná opatření 2015
Datum vyhotovení zápisu: 17.06.2016

Starosta obce:

Ověřovatelé zápisu:

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

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

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

