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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

21.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 15.09.2016
Jednání zastupitelstva obce bylo oproti obecným zvyklostem svoláno do jídelny základní
školy v Dubenci. V 18:00 hod. přivítal všechny zastupitele i hosty Mgr. Malý a pozval je na
prohlídku realizace dotačních akcí „Revitalizace zahrad škol v Dubenci“ a stavba pece na
výpal keramiky AMAGAMA. V úvodu prohlídky rozdal Mgr. Malý pracovní listy, které
připravují pro žáky, je na nich poloha rostliny na zahradě a její český i latinský název. Po
prohlídce zahrady následovala prohlídka vypalovací pece. Mgr. Malý sdělil zastupitelům a
hostům, že pec byla postavena podle japonského vzoru AMAGAMA z 5. století. Tato pec
umí za použití dřeva docílit vypalovací teploty až 1300 oC. Na její realizace se podílel pan
Petr Toms, který stavbu těchto pecí studoval v Japonsku. Finanční prostředky na stavbu
pece poskytla nezisková organizace Žen-sen z Lanžova. Základní škola plánuje jak kurzy
keramiky pro děti, tak i pro dospělé. Dále zastupitelé pokračovali prohlídkou sadu, který byl
doplněn o některé pylonosné keře a dřeviny. Mgr. Malý zastupitelům ukázal prostor, kde má
být v roce 2017 realizována venkovní učebna. Pan Joneš se pozastavil nad kvalitou terénu
sadu a doporučil aby byl průběžně vyrovnáván hlínou, tak aby se celý prostor dal pohodlně
sekat travním traktorem. Ostatní zastupitelé mu oponovali s tím, že pro výuku dětí bude
mnohem lepší sekat sad pouze dvakrát ročně, tak aby zde byly i různé druhy lučních travin a
květů. Poté se zastupitelé přesunuli do školní jídelny, aby zahájili jednání zastupitelstva obce
Dubenec.
Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 18:35 hodin. Přítomni byli členové ZO: Jaroslav
Huňat, Petr Krejčí, ing. Jaroslav Čížek, Petr Čtvrtečka, Luboš Lesák, Bohumil Tomášek, Jan
Jarolímek, Ondřej Janeček, Renata Derdová, Radek Joneš a Irena Hlavová. Zastupitelstvo
obce bylo shledáno usnášení schopné. Pan Lesák na úvod oznámil, že musí nejpozději
v 19:20 hod. jednání opustit.
Na úvod pan starosta uvítal zastupitele a hosty po prázdninách a poté přečetl program
zasedání ZO tak jak byl navržen na pozvánce a programu.
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Schválení programu zasedání.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
Informace o činnosti OÚ Dubenec (ZO Dubenec).
Projednání rozpočtové změny č. 4/2016.
Projednání výjimky v počtu dětí v MŠ Dubenec.
Investiční záměr "Venkovní učebna ZŠ v Dubenci".
Investiční záměr "Oprava šachet dešťové kanalizace v dolním Dubenci".
Doplnění harmonogramu KoPÚ Dubenec - cesty.
Žádost o prodloužení smlouvy o dotaci akce 13RRD03-0022 - Územní plán obce
Dubenec.
10) Návrh vyhlášky o rušení nočního klidu.
11) Diskuse, závěr
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Poté požádal zastupitele o doplnění programu, oznámil, že pan Miroslav Řehák dne
13.9.2016 doručil žádost o prodej pozemku ppč. 3443 v k.ú. Dubenec. Tuto žádost pan
starosta zařadil jako bod č.11, další bod se v programu posune.
Ze strany zastupitelů nebylo dále dotazů a připomínek a tak bylo přistoupeno k hlasování.
171/2016-21.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje tento program zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 15.09.2016:
Schválení programu zasedání.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
Informace o činnosti OÚ Dubenec (ZO Dubenec).
Projednání rozpočtové změny č. 4/2016.
Projednání výjimky v počtu dětí v MŠ Dubenec.
Investiční záměr "Venkovní učebna ZŠ v Dubenci".
Investiční záměr "Oprava šachet dešťové kanalizace v dolním Dubenci".
Doplnění harmonogramu KoPÚ Dubenec - cesty.
Žádost o prodloužení smlouvy o dotaci akce 13RRD03-0022 - Územní plán obce
Dubenec.
10) Návrh vyhlášky o rušení nočního klidu.
11) Žádost o prodej ppč.3443 v k.ú. Dubenec z majetku obce.
12) Diskuse, závěr
11-0-0
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele
usnesení
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 15.09.2016 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. 172/2016-21.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje
a) schvaluje zapisovatelem zápisu
b) schvaluje ověřovateli zápisu
c) schvaluje přípravou návrhu usnesení

Petra Krejčího
ing. Jaroslav Čížka a Bohumila Tomáška
Petra Čtvrtečku
11-0-0
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3.

Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci a ZO Dubenec

Pan starosta stručně informoval práci obce a obecního úřadu:
 14.7.2016 byl do brigádnického poměru přijat pan Vávra z Žirče. Pan Vávra nastoupil
místo pana Folka, který již vyčerpal veškeré hodiny, které mu umožňovaly být
zaměstnán na dohodu o provedení práce.
 15.7.2016 byla zkontrolována a odeslána účetní závěrka ZŠ a MŠ Dubenec
Krajskému úřadu.
 18.7.2016 proběhla kontrolní pochůzka s Ing. Cidlinským (Chládek-Tintěra) na novém
úseku chodníků. Bylo domluveno, že na podzim proběhne spárování a vibrování
úseku od Coop k veřejnému sportovišti.
 19.7.2016 se starosta sešel s ing. Sedláčkem ohledně připravovaného projektu firmy
Karsit agro a.s. Jedná se o zbourání starých stájí K-208 a jejich přestavba na stáj pro
výkrm býků. Na schůzce jsme řešili především odstínění bytových domů od hluku a
zápachu. Podle předložených studií nebude ani hluk ani zápach problémem. Navíc
Karsit agro a.s. na pozemku mezi silnicí III.třídy směr Libotov a stájemi vysází krycí
zeleň.
 20.7.2016 proběhla schůzka ohledně rekonstrukce stodoly u kovárny. Statik navrhl
celou konstrukci zbourat a na pozemku vystavět montovanou halu, ovšem s
doplňkovými prvky, tak aby respektovala vzhled původní stavby. Obklady cihlovými
pásky, dřevěné obložení atd. Na této schůzce byla řešena i vnitřní technologie
sušárny, moštárny a prodejny.
 21.7.2016 proběhla schůzka Mikroregionu Hustířanka, bohužel výbor nebyl usnášení
schopný, projednaly se jen nové cyklostezky z Jaroměře do Velichovek a do dalších
obcí. Dále se v diskusi řešily problémy s vysázenou doprovodnou zelení a suchem.
 25-29.7.2016 – starosta čerpal dovolenou, na úřadě byl zastupován panem Krejčím,
místostarostou obce.
 2.8.2016 proběhla schůzka s p.Březskou, zástupkyní stavebního úřadu a Ing. Arch.
Šejvlovou projektantkou nového územního plánu Dubenec. Na schůzce jsme
vypořádali připomínky dotčených orgánů. Nyní se tyto připomínky zapracovávají a v
průběhu října bude územní plán zveřejněn a budeme se připravovat na vypořádání
připomínek občanů obce.
 4.8.2016 proběhlo jednání se centrem pro Evropské projektování ohledně založení
sociálních podniků Hustířanka služby s.r.o. a Pěstitelské centrum Dubenec s.r.o. Na
schůzce jsme se zabývali přípravou podnikatelských plánů obou sociálních podniků.
 8.8.2016 nám byla předvedena svahová sekačka na dálkové ovládání SPIDER.
Jedná se o stroj se svahovou dostupností 47 st., dále je tento stroj vybaven
navijákem, který spolupracuje s podvozkem a takto upraven je schopen sekat i svahy
nad 47 st.
 9.8.2016 jsme společně s farní charitou projednávali účast v projektu Pěstitelské
centrum Dubenec s.r.o., především zapojení klientů charity do prací v moštárně a
sušárně ovoce, využití ochranné známky Charitas a propojení projektů sociálního
centra na Chotěborkách s Dubeneckým projektem.
 10.8.2016 byla v Lanžově projednávána Komplexní pozemková úprava Lanžov. Za
obec Dubenec bylo řešeno napojení polních cest v úseku Jedlina a Džbán.
 11.8.2016 byl starosta pozván do poslanecké sněmovny na jednání pracovní skupiny
zabývající se sociálním podnikáním a především sociálním bydlením. Z našeho
jednání vzešlo několik zásadních připomínek. Především byl řešen bod, kdy stát,
bude obcím nařizovat kolik na svém území má mít tzv. sociálních bytů. V současnosti
je návrh ministra Dienstbiera 5% z celkového bytového fondu obce (V Dubenci to
vychází na 14 sociálních bytů). Dalším bodem bylo prokázání potřebnosti sociálního
bydlení, kdy na sociální bydlení bude mít právo občan obce, který předloží certifikát
potvrzený sociálním odborem ORP a Úřadem práce. Na základě tohoto certifikátu se
stává občan sociálně potřebným (V nouzi) a jeho obec je povinna mu zajistit
ubytování. Zákon o sociálním bydlení je především cílen proti ubytovnám a
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obchodem s chudobou. Zaráží nás ovšem, že namísto toho, aby řešil problémy
ubytoven zákonnými omezeními, je opět přehrávána odpovědnost za občany na
samosprávy.
15.8.2016 V Dubenci jsme se sešli zástupci MAS Hradecký venkov a projednali
jednotlivé dotační programy pro strategický plán místní akční skupiny. Nás v Dubenci
se týká stavba venkovní učebny a možná změna bytu č.1 v přízemí ZŠ na učebnu
pro předškoláky (Zvýšení kapacity MŠ)
23.8.2016 jsme prodloužili smlouvu o dotaci na VPP pro paní Hanu Grossmannovou.
25.8.2016 se v Dubenci sešli zástupci MAS Hradecký venkov a ředitelé okolních škol
a mateřských školek. Proběhlo zde školení na tzv. Šablony, což jsou zjednodušené
školské dotační programy.
25.8.2016 proběhla generální oprava stanic srážkoměrů a hladinoměrů. Základní
desky těchto přístrojů měly spoje zataveny speciální izolační plastovou hmotou. Tato
hmota však teplem a časem ztratila své izolační vlastnosti a hlásiče měly velkou
spotřebu proudu a rozesílaly varovné SMS . U srážkoměru nad Šedivkovou roklí
někdo ukradl anténku – byla namontována nová.
30.8.2016 proběhla opět schůzka s centrem pro Evropské projektování ohledně
rozpočtů obou organizací a prováděného průzkumu trhu sociálních podniků
Hustířanka služby s.r.o. a Pěstitelské centrum Dubenec s.r.o.
1.9.2016 se v Dubenci uskutečnilo jednání se Státním pozemkovým úřadem a
projektanty protierozních opatření o harmonogramu protipovodňových staveb –
průlehů a mezí. Řešili jsme přejezdy zemědělské techniky v těchto opatřeních.
Výsadbu kulturních plodin a jejich ochranu. Pro zastupitelstvo vznikl úkol pro dnešní
jednání, určit harmonogram výstavby cest.

Pan starosta dále informoval zastupitele o tom, že v oblasti zeleně jsou služby obce stále
pozadu s ručním sekáním za pomocí křovinořezů. Jelikož letos nebylo povolené opakované
zaměstnávání VPP (veřejně prospěšné práce) jako byli v minulosti p. Hajník a p. Folk, musel
je starosta přijmout na dohodu o provedení práce. Zde ovšem mohou odpracovat pouze 300
hodin ročně, tak aby nepřišli o podporu a přídavky. Tato situace bude od roku 2017 snad
řešena sociálním podnikem Hustířanka služby s.r.o., pokud dopadne dotace na jeho
založení.
Dalším řešením by byl prodej mulčovacího ramene k traktoru a dalšího nepotřebného
majetku obce a nákup svahové sekačky SPIDER. Při předváděcí akci této sekačky jedna
osoba ve svahu posekala za cca 30 minut tolik, kolik dva sekáči za dvě hodiny. Jedná se o
poměrně vysokou investici 535.000,- Kč. Pokud je ovšem do ceny zahrnuta produktivita a
mzdy zaměstnanců, tak jsou pořizovací náklady na stroj během 2 let zpátky.
Dalším problémem posledních měsíců je přetrvávající sucho a tak zaměstnanci museli
všechny nově vysazené stromy opětovně zalévat. V průběhu září bude posekán horní
Dubenec a biokoridor Jedlina.
Poté předal slovo paní Derdové, aby zhodnotila dění v kultuře. Paní Derdová hovořila o
bleším trhu, dni mužů a fotbalu svobodných s ženatými. Podle jejího názoru se akce velmi
povedla a i výtěžek 3750,- Kč z prodeje blešího trhu a domácích zákusků je velkým skokem
oproti loňskému ročníku. Zhodnotila zájem o atrakce, jako byla jízda na mechanickém
býkovi, nbo bungee running, který přitáhly a pobavily mnoho občanů. Poděkovala všem
dobrovolníkům a poté předala slovo panu Lesákovi, aby promluvil o noční hasičské soutěži.
Ten ji zhodnotil jako úspěšnou, i když v loňském ročníku se účastnilo více sportovních týmů.
V letošním roce i přes lepší kulturní program přišlo přibližně stejně lidí jako vloni.
Pan starosta ještě informoval zastupitele o 10. ročníku Pohádkového lesa, společně s Lucií
Černou připravili procházku s 12 zastaveními a soutěžemi u pohádkových postav, celkem se
účastnilo 69 dětí s doprovodem. Díky hezkému počasí se akce podařila.
Obec Dubenec dále připravuje Taneční pro starší a (ne)pokročilé – 10 lekcí základních
tanců, které začíná 21.9.2016 od 18:00 hod. v Penzionu na faře. Dále tradiční Jóga v
Dubenci 2016/17 – 20 lekcí, cvičí p. Fraňková v tělocvičně ZŠ. Na prosinec připravujeme
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tradiční Mikulášskou pro děti.

4.

Projednání rozpočtové změny č.4/2016

Pan starosta přednesl návrh rozpočtové změny, tak jak jej připravila Jana Řeháková, účetní
obce. Zejména se jedná o změny z důvodu blížících se voleb, dále bylo nutné navýšit výdaje
na zaměstnance, kteří byli přijati na dohodu o provedení práce. Ze strany zastupitelů nebylo
žádných dotazů a tak bylo přistoupeno k hlasování.
173/2016-21.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č.4/2016.
11-0-0

5.

Projednání výjimky v počtu dětí v MŠ Dubenec.

Pan starosta oznámil, že dne 24.08.2016 podal ředitel ZŠ a MŠ Dubenec Mgr. Malý žádost o
povolení výjimky z počtu dětí ve třídě MŠ Dubenec pro školní rok 2016/2017 na 27 dětí. Bylo
přistoupeno k hlasování.
174/2016-21.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec v souladu s §23 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání schvaluje povolení výjimky z počtu dětí ve třídě
mateřské školy v Dubenci pro školní rok 2016/2017 na 27 dětí.
11-0-0

6.

Investiční záměr "Venkovní učebna ZŠ v Dubenci".

Pan starosta informoval zastupitele, že v souladu s místním akčním plánem vzdělávání byla
dokončena projektová dokumentace stavby venkovní učebny v zahradě základní školy
v Dubenci. Na jednání ZO rovněž předal zastupitelům k nahlédnutí dokumentaci, aby si lépe
představili vzhled nové venkovní učebny. Jedná se dřevěný altán, který bude stát na zahradě
ZŠ nad běžeckou dráhou. Celkově byla navrhnuta investice v hodnotě 450 - 500 tis. Kč.
Součástí této investice je vybudování zpevněné plochy, stavba venkovní učebny a vnitřní
vybavení pro studium přírodních věd. Učební pomůcky, mikroskopy apod. Projekt venkovní
učebny bude dotován 95% prostřednictvím MAS Hradecký venkov a IROP (Integrovaného
regionálního operačního programu)
175/2016-21.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec bere na vědomí investiční projekt „Venkovní učebna ZŠ
Dubenec“ a pověřuje starostu jednáním spojeným s realizací této investice.
11-0-0

7.
Investiční záměr "Oprava šachet dešťové kanalizace v dolním
Dubenci"
Po jarních povodních bylo navrženo čištění dešťové kanalizace v úseku od čp. 8 (Halenár
Tomáš) až po čp. 182 (Miloš a Alena Brentnerovi). Bohužel před čp. 44 (Všetečka Bohumil)
nebylo možné v čištění pokračovat a kamerovým průzkumem jsme zjistili částečné
propadnutí původního rovnaného pískovcového koryta (Neznáme stáří)
Bylo nutné navrhnout řešení, kterým by bylo možné hlavní stoku opravit a uvézt po dlouhé
době do provozuschopného stavu. Firma Ekol-servis navrhla otevření hlavní stoky před čp.
44 dvěma šachtami. Pan starosta poptal jsem několik firem, a na můj požadavek odpověděly
firmy:
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a) Firma ROVAK, Dvůr Králové n.L.
b) Firma Sklenář Jiří, Dvůr Králové n.L.
c) Firma Jaroslav Kubát, Dvůr Králové n.L.

nabídková cena 137954,- Kč
nabídková cena 156581,- Kč
nabídková cena 165973,- Kč

Pan starosta dále informoval, že nechal rozpočet firmy ROVAK zkontrolovat ing. Součkem,
s kterým dlouhodobě na rozpočtech spolupracujeme, dle jeho sdělení jsou ceny obvyklé.
Po vytvoření čistících šachet bude dokončeno čištění, zaměření a kamerové zkoušky.
176/2016-21.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) schvaluje projekt opravy havarijního stavu „Oprava kanalizačních šachet v dolním
Dubenci“
b) pověřuje starostu obce objednáním prací u firmy ROVAK Zdeněk Šubrt, IČ:
11605651, Na Výsluní 2741, 54401 Dvůr Králové nad Labem, za celkovou cenu
137955,- Kč (slovy: Stotřicetsedmtisícdevětsetpadesátpět korun českých)
11-0-0
V 19:25 hod se z jednání ZO omluvil pan Lesák. Zastupitelé dále jednali v počtu 10
zastupitelů.

8.

Doplnění harmonogramu KoPÚ Dubenec - cesty

Pan starosta připomenul, že v únoru 2015 byl v zastupitelstvu schválen harmonogram
protierozních opatření, které se budou v rámci komplexní pozemkové úpravy realizovat.
Tehdy se zastupitelé zaměřili především na ochranu před povodněmi a vymezili postup prací
při budování průlehů a mezí, tak aby byl minimalizován smyv ornice a voda zůstala
zachována v krajině.
Dále uvedl, že je zapotřebí navrhnout postup budování cest, kterými se zpřístupní jednotlivé
pozemky.
Další Harmonogram budování cest pan starosta navrhnul následovně:
2017 – cesta SO 01.02 Hlavní cesta HC2 (Hlavní cesta spojující Hřibojedy přes Končiny
k silnici III. třídy z Libotova do Dubence), cesta SO 01.10 Vedlejší cesta VC22 (Vedlejší
cesta spojující Končiny se lesem u Hřbitova)
2018 – cesta SO 01.05-HC6, (Hlavní cesta spojující Kalnovec s Pasteveckým areálem
v Jedlině, vedoucí po hranici katastru Dubence a Vilantic), cesta SO 01.04-HC5A (Hlavní
cesta spojující střed obce „U zdravotního střediska“ s Jedlinou v horním Dubenci), cesta
DC17 (Cesta za obecním úřadem v rozvojové zóně)
2019 – cesta SO 01.03-HC3 (Cesta nad areálem Karsit agro a.s. vedoucí ke Končinskému
odpadu), cesta SO 01.11-VC23 (Cesta od zastávky „U kovárny“ přes pole do Vilantic), cesta
SO01.09-VC12 (Cesta nad Hřbitovem do Končin), cesta SO01.13-VC25 (Cesta kolem poldru
Jedlina k lesním pozemkům)
2020 – cesta SO 01.12-VC24 (Cesta za kostelem na vedoucí na Hvězdu) a zbytek všech
doplňkových cest.
Celkový harmonogram starosta společně se zastupiteli prošli v mapě komplexní pozemkové
úpravy a poté bylo přistoupeno k hlasování.
177/2016-21.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje harmonogram prací na zařízeních ke zpřístupnění
pozemků v rámci KoPÚ Dubenec následovně:
a) rok 2017 – SO01.02 Hlavní cesta HC2, SO01.10 Vedlejší cesta VC22,
b) rok 2018 – SO01.05 Hlavní cesta HC6, SO01.04 Hlavní cesta HC5A, Doplňková
cesta DC17, SO01.07 Vedlejší cesta VC2,

7
c) rok 2019 – SO01.03 Hlavní cesta HC3, SO01.08 Vedlejší cesta VC5, SO01.11
Vedlejší cesta VC23, SO01.09 Vedlejší cesta VC12, SO01.13 Vedlejší cesta VC25,
SO01.14 Doplňková cesta DC1,
d) rok 2020 – SO01.12 Vedlejší cesta VC24, Dokončení všech doplňkových cest.
10-0-0

9.
Žádost o prodloužení smlouvy o dotaci akce 13RRD03-0022 - Územní
plán obce Dubenec.
Pan starosta informoval zastupitele o nutnosti prodloužení dotace na nový územní plán
Dubenec. Pro úspěšné dokončení dotace je nutné odsouhlasit žádost o prodloužení a tu
podat ke schválení radě Královehradeckého kraje. Nový územní plán bude s největší
pravděpodobností dokončen v prosinci 2016. Vyúčtování musíme podat do měsíce po
ukončení a konečné fakturaci, ovšem v případě, že se vlivem připomínek občanů schválení
zpozdí, riskuje obec to, že dotaci na nový ÚP bude vracet. Ze strany zastupitelů nebylo
dotazů a tak bylo přistoupeno k hlasování.
178/2016-21.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) žádá o prodloužení dotace akce 13RRD03-0022-Územní plán obce Dubenec do
30.6.2017,
b) pověřuje starostu obce podepsáním dodatku o prodloužení akce 13RRD03-0022Územní plán Dubenec.
10-0-0

10.

Návrh vyhlášky o rušení nočního klidu.

Pan starosta oznámil zastupitelům, že od října 2016 vstupuje v platnost novela
přestupkového zákona, která řeší přestupky proti době tzv. nočního klidu, dobou nočního
klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou
stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné
akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. Stanovení
kratší nebo žádné doby nočního klidu tak bude od 1. října 2016 možné pouze přímo
obecně závaznou vyhláškou, nikoliv rozhodnutím určeného orgánu obce na jejím
základě.
Pan starosta poprosil zastupitele o spolupráci při určení dnů s omezením nočního klidu. Dále
uvedl, že již ve spolupráci s matrikářkou s paní Vobickovou vypracovali plán poutí a
posvícení, dále je zde Silvestr, hasičská noční soutěž atd.
Pan Tomášek uvedl, že mu tento zákon připadá velmi kontroverzní a dle jeho názoru přímo
ovlivňuje základní svobodu člověka. Noční klid totiž ruší neustále stejní lidé a je potřeba
působit na ně a ne plošně na celé území obce. Zastupitelstvo se shodlo na tom, že termíny
některých oslav nejde ani předem určit a nejlepší by bylo navrhnout, aby v letních měsících
byl v pátek a sobotu noční klid posunut do půlnoci, nebo do jedné hodiny ranní. Pověřili dále
starostu obce vypracováním návrhu vyhlášky do příštího zasedání ZO.

11.

Žádost o prodej ppč.3443 v k.ú. Dubenec z majetku obce.

Pan starosta informoval zastupitele o tom, že 13.09.2016 podal pan Miroslav Řehák žádost o
prodej parcely ppč.3443 v k.ú. Dubenec. Parcela má výměru 451 m2, druh pozemku je trvalý
travní porost.
Dále uvedl, že se jedná se o zahradu za jeho domem čp.195 o kterou se dlouhodobě stará,
po této parcele rovněž vede vodovodní přípojka od domu čp.195 ke studni na ppč.3441, vše
v k.ú. Dubenec.
Na parcele ppč.3443 nevedou žádné inženýrské sítě. Rovněž vzhledem k územnímu plánu
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není zde plánovaná žádná stavební činnost ze strany obce a parcela je vhodná k prodeji.
Bylo přistoupeno k hlasování.
179/2016-21.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí se záměrem prodeje parcely ppč.3443 v k.ú. Dubenec,
b) pověřuje starostu obce zveřejněním záměru prodeje parcely ppč.3443 v k.ú. Dubenec
na úřední desce a elektronické úřední desce.

12.














Diskuse, závěr
Na úvod diskuse si pan starosta vzal slovo a představil zastupitelům záměr, který
vypracovali společně s Mgr. Malým. Jedná se o prozatímní zrušení nájemního bytu
v přízemí základní školy (byt školníka) a jeho úpravu na učebnu a hernu pro
předškoláky. Tím by se uvolnila kapacita mateřské školy a nemusela by odmítat
zájemce o školku. Zároveň si od tohoto opatření slibujeme zvýšení počtu prvňáčků a
tím postupné řešení podlimitního stavu školy.
Mgr. Malý představil nově přepracovaný ceník za pronájem tělocvičny a posilovny.
Nově je zde zapracována cena pro komerční využití. Jedná se o případy, kdy je
tělocvična použita pro různé kurzy, nebo cvičení za které občané platí. Zastupitelstvo
vzalo nový ceník na vědomí.
Pan starosta přítomné seznámil se změnami v oblasti třídění odpadů, které se
připravují. Zásadní změna spočívá v tom, že občané nebudou muset s vytříděnými
plasty do kontejnerů. Pro zájemce jsou připraveny stojany na plastové pytle o objemu
120 litrů (Cena pro občana 50,- Kč obvyklá cena 370,- Kč), do kterých občané mohou
třídit odpad ve svých domácnostech. Při pravidelném svozu komunálního odpadu je
nutné v ranních hodinách tyto pytle umístit na obvyklá místa k popelnicím.
Zaměstnanci obce pytle naloží a odvezou na třídící linku do Rychnovka. Zde bude
plastový odpad zvážen a zaevidován. Pro evidenci svozů odpadů připravujeme
systém čtení QR kódů. Občan po naplnění pytle zajistí pytel plastovou plombou, na
které bude kód, který zaměstnanec při svozu načte do systému. Po roce provozu
bude vyhodnocena rentabilita a přebytek z třídění může být použit jako odměna pro
nejlepší třídiče, či paušálně jako sleva z poplatku za svoz odpadů. Pro chalupáře zde
nadále zůstanou kontejnery na plast. Důvodem proč je tento systém připravován je i
avizované zvýšení poplatků za skládkování z 500,- Kč na 1500,- Kč. Tím se značně
prodraží svoz komunálního odpadu.
Pan starosta dále informoval o návrhu pana Paclíka na bezplatný převod pozemků
pod komunikacemi a inženýrských sítí v lokalitě u fary. Dále oznámil, že vyzval pana
Paclíka ke zpracování písemné zprávy, tak aby bylo možné toto projednat
v zastupitelstvu.
Pan starosta předal Mgr. Malému nový prapor obce.
Pan Tomášek se dotázal na minulou informaci ohledně železného šrotu (pletiva)
složeného u nemovitosti manželů Kroupových, pan starosta mu oznámil, že pan
Kroupa si tento šrot zlikviduje na vlastní náklady.
Dále se pan Tomášek dotazoval na strašný zápach, který vychází z kanalizační
šachty pod knedlíkárnou. Pan starosta mu vysvětlil, že pan Hynek, majitel knedlíkárny
má výjimku na vypouštění předčištěných vod do roku 2017. S panem Hynkem je
obec ve spojení a například na jarním jednání se vzdala práva k převodu pozemku po
kterém vede právě kanalizační vedení knedlíkárny. Pan Hynek takto mohl v bance
zažádat o úvěr na rekonstrukci čističky a především lapáků tuků a nečistot. Celá tato
akce bude vyřešena v roce 2017.
Pan Deger se dotázal na druhy tříděných plastů. Pan starosta mu odpověděl, že je
celkem 5 druhů plastů, které se třídí a že k systému svozu bude připraven letáček a
občané, kteří se budou chtít zapojit do systému a budou chtít stojan na pytle podepíší
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smlouvu a poučení o tříděných odpadech.
Pan Volšička se dotázal na tabuli s mapou v dolním Dubenci parku před pekárnou.
Tabule je nyní špatně směrově natočená a cyklisté, ktří to zde neznají jedou často do
Vilantic v domnění že jedou do Hřibojed. Pan starosta přislíbil řešení tvorbou
rozcestníku.
Pan Franěk se dotázal na řešení silnice v zatáčce u pana Meisla. Stavbou chodníku
došlo k zúžení vozovky a velká auta, nebo zemědělská technika se zde nevyhnou.
Pan starosta vysvětlil, že stavba chodníků ctí pozemkově hranice silnice III. třídy, tak
jak byly vždy platné. Pozemek pod silnicí je obce, avšak stavba silnice je v majetku
SÚS Hradec Králové. Pan Franěk navrhl, aby se od vlastníků část pozemku vykoupila
na rozšíření tohoto úseku. Pan starosta mu oznámil, že to projedná s vlastníky a dá
na příštím zastupitelstvu vědět, avšak sám si myslí že tento návrh u vlastníků
neprojde.
Pan Čtvrtečka se ještě vrátil ke kulturním akcím u pořádaným u hasičárny a pozitivně
zhodnotil přípravu těchto akcí a pozitivní dopady pracovních schůzek na kterých se
vše dobře domluvilo a projednalo.

Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 15.09.2016 – viz příloha č.1 - 21. USNESENÍ ZO
Dubenec konaného dne 15.09.2016.
Příloha č.2 – Prezenční listina
Příloha č.3 – Žádost o povelení výjimky z počtu dětí v MŠ
Příloha č.4 – Rozpočtová změna č.4/2016
Příloha č.5 – Rozpočty akce „Oprava šachet dešťové kanalizace v dolním Dubenci“
Příloha č.6 – Návrh vyhlášky o nočním klidu
Příloha č.7 – Žádost o prodej parcely ppč.3443 v k.ú. Dubenec
Příloha č.8 – Pravidla provozu tělocvičny a posilovny v ZŠ Dubenec
Datum vyhotovení zápisu: 22.09.2016

Starosta obce:

Ověřovatelé zápisu:

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

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

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

