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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

22.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 20.10.2016
Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 18:08 hodin. Přítomni byli členové ZO: Jaroslav
Huňat, Petr Krejčí, Petr Čtvrtečka, Luboš Lesák, Bohumil Tomášek, Jan Jarolímek, Radek
Joneš, Irena Hlavová, Ondřej Janeček a Renata Derdová. Ing. Jaroslav Čížek byl z jednání
omluven. Zastupitelstvo obce bylo usnášení schopné.
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) Informace o činnosti OÚ Dubenec (ZO Dubenec).
4) Projednání rozpočtové změny č. 5/2016.
5) Hustířanka služby s.r.o., smlouva o půjčce.
6) Prodej parcely ppč.1302/3 v k.ú. Dubenec.
7) Prodloužení kontokorentního účtu obce.
8) Investiční záměr "Chodníky v obci Dubenec III.Etapa".
9) Žádost o příspěvek Farní Charita Dvůr Králové n.L.
10) Žádost o příspěvek Diakonie ČCE Dvůr králové n.L.
11) Návrh vyhlášky o rušení nočního klidu.
12) Diskuse, závěr
Poté požádal zastupitele o doplnění programu o tyto body. Finanční dar ZŠ Dubenec –
výtěžek dobrovolného vstupného a z blešího trhu – darovací smlouva jako bod 9, dále
žádost o finanční příspěvek SDH Dubenec – žádost o příspěvek 5000,- Kč na nákup
vybavení a na děti jako bod 10 a projednání smlouvy o zastupování obce – dotace akce
„Chodníky v obci Dubenec II.etapa“ jako bod 11. Ostatní body se v programu posouvají.
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Ze strany zastupitelů nebylo dále dotazů a připomínek a tak bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 180/2016-22.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje tento program zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 13.07.2016:
1) Schválení programu zasedání.
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
3) Informace o činnosti OÚ Dubenec (ZO Dubenec).
4) Projednání rozpočtové změny č. 5/2016.
5) Hustířanka služby s.r.o., smlouva o půjčce.
6) Prodej parcely ppč.1302/3 v k.ú. Dubenec.
7) Prodloužení kontokorentního účtu obce.
8) Investiční záměr "Chodníky v obci Dubenec III.Etapa".
9) Finanční dar ZŠ Dubenec - koloběžky
10) Žádost o finanční příspěvek SDH Dubenec
11) Smlouva o zastupování obce - dotace akce „Chodníky v obci Dubenec II.Etapa“
12) Žádost o příspěvek Farní Charita Dvůr Králové n.L.
13) Žádost o příspěvek Diakonie ČCE Dvůr králové n.L.
14) Návrh vyhlášky o rušení nočního klidu.
15) Diskuse, závěr
10-0-0

2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele
usnesení
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 20.10.2016 byl navržen Petr Krejčí,
ověřovateli zápisu Renata Derdová a Bohumil Tomášek, zpracovatelem usnesení Petr
Čtvrtečka. Nikdo ze zastupitelů neměl námitek proti této nominaci a tak bylo přistoupeno
k hlasování.
Usnesení č. 181/2016-22.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 stručně informoval práci obce a obecního úřadu:
Dne 19.09.2016 se pan starosta sešel s ing. Markem Pavlíčkem ohledně projektu nového
pěstitelského centra. Po vyhodnocení zprávy statika bylo rozhodnuto objekt stávajícího torza
stodoly zbourat a nerekonstruovat. Novostavba vychází levněji než rekonstrukce stávajícího
objektu.
Dne 20.09.2016 jednal pan starosta s ing. Pavlem Stránským – bankéřem pro veřejný sektor
České spořitelny ohledně prodloužení kontokorentního účtu obce – bude dále projednáno
jako bod programu jednání zastupitelstva obce.
Dne 20.09.2016 proběhlo jednání s CEP Hradec Králové ohledně přípravy žádosti o dotaci z
operačního programu zaměstnanost – sociální podnik Hustířanka služby s.r.o.
Dne 21.09.2016 byly zahájeny taneční pro starší a (ne)pokročilé
Dne 22.09.2016 proběhlo plénum MAS Hradecký venkov v Libčanech. Stěžejním bodem
bylo vyhodnocení strategie Hradeckého venkova pro roky 2017-2024. Seznámení s
projektem Šablony pro školy, což je jednoduchý dotační systém, který si školy a školky umí
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vyplnit sami. Stále však dochází k nátlaku ze strany firem zajišťující dotační poradenství a
mnohdy ceny za služby těchto firem nejsou relevantní s administrativní náročností těchto
malých projektů. MAS proto nabízí poradenství školám a školkám v celém území.
Dne 26.09.2016 proběhla schůzka řídící komise pro plánování sociálních služeb v ORP Dvůr
Králové n.L. Tato schůze proběhla ve špýcharu Královedvorského muzea se zástupci
sociálního odboru, Barevných domků Hajnice, Farní charity DKNL, Diakonie ČCE, projednalo
se zřízení tří pracovních skupin.
1) Pracovní skupina – Senioři a zdravotně znevýhodnění občané, vybraná témata k
diskuzi - nedostatečná kapacita pobytových zařízení s celodenní péčí pro seniory
(dlouhé čekací lhůty); nepokryté potřeby osob s těžkým zdravotním postižením např.
stacionář pro zdravotně postižené občan; chybí levnější formy bydlení pro skupinu
obyvatel, kteří ještě nepotřebují péči druhé osoby, ale nemají dostatek financí na
zaplacení kauce, pronájmu apod., jsou sami (absence rodiny), úmrtí životního
partnera; chybějící tísňová péče, která by poskytovala větší jistotu seniorům; síť
sociálních služeb neumí řešit hraniční cílové skupiny.
2) Pracovní skupina – Osoby ohrožené sociálním vyloučením, vybraná témata k diskuzi
- chybějící nízkoprahové denní centrum; nedostatek bytů pro nízkopříjmové klienty –
levnější forma bydlení; nedostatek vhodných pracovních příležitostí pro skupinu
obyvatel ohrožených sociálním vyloučením (rodiny s dětmi, zdravotně znevýhodnění
občané, osoby propuštěné z výkonu trestu) - sociální podniky; nedostatečná
motivace občanů ohrožených sociálním vyloučením, nezájem řešit své problémy
vlastním přičiněním z důvodu životních návyků v okolních obcích PO3.
3) Pracovní skupina – Rodina, děti a mládež, vybraná témata k diskuzi - absence
startovacích bytů; problém s trávením volného času mládeže v některých obcích
(nedostatečné zabezpečení preventivních aktivit); zvyšující se počet rodin
ohrožených sociálním vyloučením.
Za starosty obcí byl pan Huňat nominován do 2. pracovní skupiny a to především kvůli
zkušenostem se zaměstnáváním lidí v režimu VPP a vzhledem k tomu, že obec zakládá
sociální podnik. V 1. skupině starosta působí pouze jako poradce. Je zde připravován plán
péče o seniory a je nutné se účastnit diskuse i za venkovské oblasti. Rovněž v 3 skupině
působí pan starosta jako poradce, tak aby bylo plánování sociálních služeb ucelené včetně
venkovských oblastí.
Dne 27.09.2016 proběhla schůzka s Farní charitou ohledně založení Pěstitelské centrum
Dubenec s.r.o. Jednání dopadlo dobře a Farní charita DKNL přislíbila vstup do sociálního
podniku.
Dne 29.09.2016 starosta opět jednal s ČS a.s., ing. Stránským, ohledně plnění závazků z
úvěrů a rovněž projednání finální nabídky kontokorentního úvěru k účtu pro obec Dubenec.
Dne 03.10.2016 se pan starosta účastnil výběrového řízení Pozemkového úřadu v Hradci
Králové. výběrové řízení se týkalo výběru zhotovitele cesty Hřibojedy – Končiny – Dubenec.
Výběrové řízení je dvoukolové, dle nového zákona není možné vyloučit firmy, které
nedoložily základní dokumenty. Tito uchazeči byli vyzváni k doplnění chybějících údajů. Další
kolo výběrového řízení bude pokračovat v listopadu 2016.
Dne 04.10.2016 pan starosta jednal s odborem dopravy při Městském úřadu ve Dvoře
Králové n.L. Jednání se týkalo trvalé úpravy silničního provozu u kovárny, které spočívá
v osazení značkami oboustranně zúžená vozovka, přednost před protijedoucími vozidly a
přednost protijedoucích vozidel. V tomto úseku bude rovněž značka maximální povolené
rychlosti 30 km/h. Pan Joneš vznesl námitku, zda bude možné namísto značky omezená
rychlost 30 km/h dát zde pouze hranatou značku doporučená rychlost 30 km/h. Pan starosta
mu odpověděl, že ještě tento návrh probere s odborem dopravy a oznámí konečné
stanovisko. Za odbor dopravy byl náš původní návrh odsouhlasen, nyní čekáme na vyjádření
dopravního inspektorátu a SÚS.
Dne 05.10.2016 byl pan starosta předvolán jako opatrovník paní Ivany K. u soudu v Mladé
Boleslavi, bylo zde znovu projednáno zastupování veřejným opatrovníkem a paní K. byl
nadále ponechán veřejný opatrovník – obec Dubenec.
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Dne 06.10.2016 projednával pan starosta s ing. Harwotem, novým vlastníkem lesů „Na
Božence“ nové zalesnění a využití lesa a pramene. Dále ing. Harwota seznámil s
pozemkovými úpravami, zvláště s doplňkovými komunikacemi, které se týkají území lomů na
Božence. Ing. Harwot panu starostovi oznámil, že má velký zájem o obnovu pramene na
Božence a o opravu poškozeného koryt, kterým byla voda přiváděna k bývalé hospodě a
dále meliorací do obce. Dále pana starostu informoval o letním využití lesa jako tábora pro
oddíl skautů.
Dne 07.10.2016 proběhlo zasedání Místního akčního plánu vzdělávání. Byla projednána
strategie na příští rok a obnovení činnosti pracovních skupin. Byl rovněž představen projekt
vzdělávání rodičů. Tento projekt připravily městské školy ve Dvoře Králové n.L. společně
s paní místostarostkou Mgr. Jiřičkovou. Jedná se o představení jednotlivých škol spojené s
praktickou ukázkou výuky.
Dne 11.10.2016 proběhlo školení povodňových komisí organizované hlavní povodňovou
komisí Dvora Králové n.L.. Pan starosta se účastnil jako předseda povodňové komise obce
Dubenec. Dále zastupitelům sdělil, že obec Dubenec byla pochválena za protipovodňovou
ochranu. Především z hlediska prevence, obec Dubenec jako jediná z ORP provozuje
výstražný systém srážkoměrů a hladinoměrů napojený na bezdrátový rozhlas. Obec již dva
roky provozuje SMS info kanál, kterým lze rovněž občany varovat před povodní. Obec činí
kroky v rámci komplexní pozemkové úpravy a připravuje ve spolupráci s ochrannou
zemědělského půdního fondu kontroly na zemědělce, kteří nerespektují vymezení trvalého
travního porostu. Dále byla obec pochválena za práci zásahové jednotky SDH, která má již
značné zkušenosti se zvládáním odstraňování následků po povodních.
Pan starosta pokračoval shrnutím práce na investičních projektech obce Dubenec:
 Chodníky v obci Dubenec II.etapa – pan starosta sdělil zastupitelům, že již byla
kompletně dokončena projektová dokumentace pro územní řízení a po podepsání
ještě několika dokumentů bude podána na stavební úřad ve Dvoře králové n.L.
 Hustířanka služby s.r.o. – dne 29.9.2016 byla založena společnost s ručením
omezeným a podána žádost o dotaci na provoz z Operačního programu
zaměstnanost.
 Byla provedena pochůzka s projektanty na úseku Základní škola – zdravotní
středisko a připravena nabídka na projekční práce.
Pan starosta se věnoval pracím v oblasti zeleně a údržby obce.
 Bylo dokončeno sekání trávy, dále byl posekán biokoridor Jedlina a JPÚ Jedlina.
 Zahájili jsme výsadby smrků, z důvodu špatného zakořenění prostokořené sadby
v loňském roce bylo přistoupeno k nákupu a výsadbě ze sadby balové. Vzniká zde
však další problém a to, že sadba velmi chutná divočákům a musíme výsadby po
jejich nájezdech opravovat. Dle názoru myslivců může poškozovat nově vysázené
úseky i dančí zvěř.
 Připravujeme vypuštění cca 200 ks kaprů a 20 amurů do Dubeneckého rybníka.
Pan starosta shrnul dění v kultuře a sportu za měsíc červen.
Byly zahájeny taneční pro starší a nepokročilé, sešla se dobrá společnost a celý kurz je
možno hodnotit velmi pozitivně.
Připravujeme:
 Adventní koncert 27.11.2016. Po adventním koncertě proběhne slavnostní rozsvícení
vánočního stromu u obecního úřadu. Občerstvení zajistí SDH Dubenec.
 Další adventní koncerty budou pokračovat v Lanžově a ve Vilanticích.
 Mikulášskou pro děti, v sobotu 3.12.2016 v Penzionu na faře. Tuto akci pořádáme
společně s obcí Litíč.
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4.

Projednání rozpočtové změny č. 5/2016.

Pan starosta sdělil, že dne 13.10.2016 byla, účetní obce paní Janou Řehákovou, předložena
ke schválení rozpočtová změna č.5/2016. Tato změna se týká především založení sociálního
podniku Hustířanka služby s.r.o. Poté celou rozpočtovou změnu přečetl v rozdělení na účty
jak na straně příjmů tak výdajů.
Usnesení č. 182/2016-22.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č.5/2016.
10-0-0

5.

Hustířanka služby s.r.o., smlouva o půjčce.

Pan starosta oznámil, že dne 29.09.2016 byla založena společnost Hustířanka služby s.r.o. Při
založení společnosti bylo nutné doložit společenskou smlouvu, výpis z živnostenského rejstříku a
smlouvu o vedení účtu. Společnost vznikla se základním vkladem 100,- Kč. Obec Dubenec
zaplatila 30,- Kč, zbylé obce po 14,- Kč. Dále starosta vložil na účet v České spořitelně a.s.
1000,- Kč. Společnost Hustířanka služby s.r.o. proto musí mís s obcí Dubenec smlouvu o
zapůjčení prostředků. Ty budou vráceny po spuštění projektu. Dále pan starosta uvedl, že do
první valné hromady firmy Hustířanka služby s.r.o., na konci roku 2017, je jednatelem
společnosti a nesmí podepisovat smlouvy o půjčce za obec Dubenec, požádal tedy zastupitele,
aby byl podpisem smlouvy pověřen pan Petr Krejčí. Ze strany zastupitelů nebyly dotazy a tak
bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 183/2016-22.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s finanční půjčkou 1000,- Kč společnosti Hustířanka služby s.r.o. IČ:
05436117 , se sídlem Dubenec 210, 54455 Dubenec,
b) pověřuje místostarostu obce podpisem smlouvy o půjčce se společností Hustířanka
služby s.r.o., IČ: 05436117 , se sídlem Dubenec 210, 54455 Dubenec.
10-0-0

6.

Prodej parcely ppč.1302/3 v k.ú. Dubenec.

Pan starosta zastupitelům sdělil, že v souladu se záměrem prodeje parcel ppč.1302/3 v k.ú.
Dubenec byl zpracován cenový posudek. Výsledná prodejní cena je 35934,- Kč. Tuto cenu
oznámil paní Bukáčkové, původní zájemkyni o tento pozemek. Ta mu sdělila, že tato cena
převyšuje její finanční možnosti a od své žádosti odstoupila
Pan starosta tedy postupoval podle pořadníku zájemců o koupi takto velkých pozemků v
Dubenci a tento pozemek jsem nabídnul panu Karlu Kirschovi, nar. 24.10.1972, bytem
Puškinova 326, 50002 Hradec Králové. Ten na nabídku ihned reagoval a o pozemek projevil
zájem. Pan starosta mu nabídnul cenu 35934,- Kč + cena posudku 1600,- Kč + cena návrhu
na vklad katastru nemovitostí 1000,- Kč, celkem 38534,- Kč. Plátcem daně z nabytí
nemovitosti bude kupující. Pan Kirsch s touto cenou souhlasí. Pan starosta oznámil, že se
z rodinných důvodů zdržuje hlasování předem.
Usnesení č. 184/2016-22.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s prodejem pozemkové parcely ppč.1302/3 v k.ú. Dubenec za nabídkovou
cenu 38534,- Kč (Slovy: Třicetosmtisícpětsettřicetčtyři korun českých) panu Karlu
Kirschovi, nar. 24.10.1972, trvale bytem Puškinova 326, 50002 Hradec Králové,
b) pověřuje starostu zpracováním a podpisem smlouvy o prodeji pozemkové parcely
ppč.1302/3 v k.ú. Dubenec za nabídkovou cenu 38534,- Kč (Slovy:
Třicetosmtisícpětsettřicetčtyři korun českých) s panem Karlem Kirschem, nar.
24.10.1972, trvale bytem Puškinova 326, 50002 Hradec Králové.
9-0-1
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7.

Prodloužení kontokorentního účtu obce.

Pan starosta oznámil, že po roce opět končí platnost smlouvy o kontokorentním úvěru k účtu
obce č.2910286369/0800 vedeným u České spořitelny a.s. Pro rok 2017 se podařilo vyjednat
lepší úrokovou sazbu než v roce 2016 a to 1,25% ročně. Dále pan starosta uvedl, že se
kontokorent v minulosti velmi osvědčil a doporučuje jej opět schválit. Ze strany zastupitelů
nebylo dotazů a tak bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 185/2016-22.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje prodloužení platnosti kontokorentního úvěru k běžnému účtu č.
2910286369/0800 ve výši 1.000.000 Kč do 31.10.2017,
b) pověřuje starostu obce podpisem úvěrové smlouvy na prodloužení platnosti
kontokorentního úvěru k běžnému účtu 2910286369/0800 se společností Česká
spořitelna, a.s., IČ:45244782, Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4, zastoupené ing.
Pavlem Stránským, bankéřem pro veřejný a neziskový sektor.
10-0-0

8.

Investiční záměr "Chodníky v obci Dubenec III.Etapa".

Pan starosta uvedl, že společně s firmou Prodin a.s. prověřovali další etapu výstavby
chodníků v obci Dubenec. Jako třetí etapa byla označena trasa chodníku od Základní a
mateřské školy ke zdravotnímu středisku. Součástí projektu bude úprava schodu u MŠ a
autobusová zastávka u zdr.střediska a nové veřejné osvětlení. Poptávku na přípravu
projektové dokumentace rozeslal několika firmám. Na poptávku odpověděly pouze dvě firmy
a to již zmiňovaná společnost Prodin a.s. s celkovou cenou za zpracování projektu ve výši
232.320,- Kč vč.DPH. Součástí ceny je i podání žádosti o dotaci SFDI. Další nabídku, která
dorazila 18.10.2016 zaslala společnost Highway design s.r.o. z Hradce Králové v celkové
výši 264.990,- Kč vč. DPH.
Usnesení č. 186/2016-22.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s investičním záměrem Chodníky v obci Dubenec III.etapa a cenou
projekčních prací 232320,- Kč vč. DPH,
b) pověřuje starostu obce objednáním projekčních prací u společnosti Prodin a.s., IČ:
25292161, se sídlem Jiráskova 169, 53002 Pardubice, zastoupenou ing. Leošem
Jelínkem, předsedou představenstva.

9.

Finanční dar ZŠ Dubenec - koloběžky

Pan starosta oznámil, že kulturní výbor společně se školní družinou pořádal při posvícení a
dni mužů bleší trh. Výtěžek z dobrovolného vstupného a prodeje zboží byly ve výši 5380,Kč. Dále uvedl, že bylo avizováno předem, že výtěžek půjde na nákup koloběžek pro školní
družinu. Pan Volšička se dotázal, z čeho se celková částka skládá. Paní Derdová mu
odpověděla, že se jedná o součet dobrovolného vstupného, příspěvku 10% z ceny
prodaných věcí, prodeje domácího cukroví a prodeje výrobků dětí z družiny. Pan starosta
dále uvedl, že do rozpočtu školy, která koloběžky již zakoupila, tento příspěvek je možné
poukázat pouze jako finanční dar. Proto vypracoval darovací smlouvu, kterou předložil ke
schválení zastupitelstvem. Ze strany zastupitelů nebylo dalších dotazů a tak bylo přistoupeno
k hlasování.
Usnesení č. 187/2016-22.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
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a) souhlasí s finančním darem ve výši 5380,- Kč (Slovy: pěttisíctřistaosmdesát korun
českých) zřizované organizaci Základní škola Dukelských bojovníků a mateřské
škole, Dubenec, IČ:75017881, se sídlem Dubenec 156, 544 55 Dubenec,
b) pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy na finanční dar ve výši 5380,- Kč
(Slovy: pěttisíctřistaosmdesát korun českých)se zřizovanou organizací Základní škola
Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec, IČ:75017881, se sídlem Dubenec
156, 544 55 Dubenec, zastoupenou panem Mgr. Alešem Malým, ředitelem.
10-0-0

10.

Žádost o finanční příspěvek SDH Dubenec

Pan starosta oznámil, že pan Luboš Lesák, starosta SDH Dubenec, podal žádost o
příspěvek na činnost Sboru dobrovolných hasičů v Dubenci. Finanční dar, podle žádosti,
bude využit na nakoupení vybavení do klubovny a pro mladé hasiče. Pan starosta dále
uvedl, že vítá činnost SDH ve vztahu k mládeži a navrhl maximální výši příspěvku ve výši
5000,- Kč jako předchozí rok. Pan Krejčí uvedl, že je s prací oddílu mladých hasičů velmi
spokojen, jeho obě dvě děti navštěvují oddíl mladých hasičů. Pan Tomášek navrhnul zvýšit
příspěvek, ale pan Lesák a pan Čtvrtečka mu sdělili, že chtějí postupovat podle pravidel,
které si zastupitelstvo odhlasovalo. Pan starosta potvrdil, že dle pravidel je maximální výše
příspěvku na provoz spolku, nebo sdružení 5000,- Kč ročně.
Usnesení č. 188/2016-22.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s finančním darem ve výši 5000,- Kč (Slovy: pěttisíc korun českých) Sboru
dobrovolných hasičů v Dubenci, IČ:767515721, se sídlem Dubenec 153, 544 55
Dubenec,
b) pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy na finanční dar ve výši 5000,- Kč
(Slovy: pěttisíc korun českých) s organizací Sbor dobrovolných hasičů v Dubenci,
IČ:767515721, se sídlem Dubenec 153, 544 55 Dubenec, zastoupenou panem
Lubošem Lesákem, starostou.
9-0-1

11. Smlouva o zastupování obce - dotace akce „Chodníky v obci Dubenec
II.Etapa“
Pan starosta sdělil zastupitelům, že pro pokračování akce „Chodníky v obci Dubenec
II.etapa“ je ze strany obce nutné dobře vybrat dotační program ze kterého budeme dotaci
čerpat.
V minulosti obec čerpala z programu SFDI – bezpečnost (Státní fond dopravní
infrastruktury). Tento program ovšem financuje pouze stavbu a stavbou vyvolané náklady.
Například při první etapě stavby jsme tak museli hradit z obecního rozpočtu celou stavbu
veřejného osvětlení (VO). Z tohoto programu je i nadále možné žádat, ale pan starosta zjistil,
že je možné čerpat na stavbu a i na veřejné osvětlení z integrovaného regionálního
programu (IROP) a získat tak mnohem větší částku na celkovou stavbu a i na stavbu nového
veřejného osvětlení. Záleží však na celkovém bodovém ohodnocení akce.
Proto poptal jsem několik firem (se kterými jsme již v minulosti spolupracovali). Firma Prodin
a.s. která pro obec zajišťovala dotaci I. etapy ze SFDI, po telefonickém rozhovoru oznámila,
že IROP nedělají. Další firmou byla RPA se kterými jsme již bez problémů absolvovali školní
zahradu, pan starosta již v příloze materiálů pro jednání rozeslal smlouvy. Poslední
oslovenou společností byl CEP Hradec Králové, ale dodnes nebyla doručena nabídka.
Pan starosta dále uvedl, že i když obec už docela tlačí čas – pokud chceme příští rok
pokračovat ve stavbě, navrhuji vyčkat na nabídku poslední zmiňované společnosti a poté vše
řádně vyhodnotit a odhlasovat na listopadovém zasedání ZO.

8
Ing. Franěk se dotázal na cenovou nabídku společnosti RPA, kdy podle jeho propočtů si tato
firma účtuje cca 200 tis. Kč za dotační poradenství. Pan starosta mu odpověděl, že i tyto
ceny jsou důvodem pro odložení rozhodnutí a pečlivé vyhodnocení.
ZO Bere na vědomí

12.

Žádost o příspěvek Farní Charita Dvůr Králové n.L.

Dalším projednávaným bodem byla žádost o příspěvek na činnost, kterou podala Farní
charita Dvůr Králové nad Labem. žádost doplnila výroční zprávou a materiály jednotlivých
projektů, které zajišťuje. Pro občany obce je především důležitá práce občanské poradny –
kde dokáží řešit problémy od rodinných krizí, sociální dávky, poradenství s problémy v
zaměstnání až po finanční záležitosti, insolvence apod.
Starosta navrhnul příspěvek 5000,- Kč stejně jako v roce 2015. Místostarosta pan Petr Krejčí
navrhnul pro rok 2016 příspěvek snížit na 3000,- Kč, což bylo zastupitelstvem schváleno.
Usnesení č. 189/2016-22.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) schvaluje finanční dar ve výši 3000,- Kč (slovy třitisíce korun českých) společnosti
Farní charita Dvůr Králové nad Labem, IČ:43464637, se sídlem Palackého 99, 54401
Dvůr Králové nad Labem,
b) pověřuje starostu obce podepsáním darovací smlouvy se společností Farní charita
Dvůr Králové nad Labem, IČ:43464637, se sídlem Palackého 99, 54401 Dvůr Králové
nad Labem, zastoupenou Mgr. Kateřinou Hojnou ředitelkou.
10-0-0

13.

Žádost o příspěvek Diakonie ČCE Dvůr Králové n.L.

Pan starosta uvedl, že dne 23.9.2016 byla doručena žádost společnosti Diakonie ČCE.
V žádosti Mgr. Hojný, ředitel střediska ve DKNL, uvádí, že v roce 2016 se Diakonie starala o
dvě Dubenecké občanky, paní Marii Davidovou a paní Janu Štarmanovou, kterým byla
poskytována osobní asistence. Žádost a vyúčtování byly rozeslány jako přílohy k jednání ZO.
Dále uvedl, že jeho původní návrh byl 5000,- Kč jako v předchozích letech, ale po
předchozím rozhodnutí ZO navrhuje 3000,- Kč. Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 190/2016-22.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec :
a) schvaluje finanční dar ve výši 3000,- Kč (slovy třitisíce korun českých) společnosti
Diakonie ČCE-středisko ve Dvoře Králové n.L., IČ:43462162, nábř. Benešovo 1067,
54401 Dvůr Králové n.L.,
b) pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy se společností Diakonie ČCE-středisko
ve Dvoře Králové n.L., IČ:43462162, nábř. Benešovo 1067, 54401 Dvůr Králové n.L.,
zastoupenou Mgr. Zdeňkem Hojným, ředitelem střediska.
10-0-0

14.

Návrh vyhlášky o rušení nočního klidu.

Pan starosta uvedl, že dokončená vyhláška o rušení nočního klidu byla rozeslána
zastupitelům. V této vyhlášce jsou zakotveny všechny významné události, které v obci bežně
probíhají, a to plesy, posvícení, pouť, čarodějnice, noční soutěž SDH atd. Dále uvedl, že pro
vyhlášku využil tzv. Oznamovací povinnost, to v praxi znamená, že občané, kteří plánují
rodinnou oslavu, mohou 14 dní předem tuto akci nahlásit. To samé platí pro pořadatele
kulturních a sportovních akcí.
Pan Tomášek uvedl, že mu vadí úřední omezování svobod občanů, dále uvedl, že tato
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vyhláška je ovšem menším problémem, který tuto společnost trápí a mnohem větší problémy
se neřeší a nebo jsou řešeny na úkor svobod občanů.
Usnesení č. 191/2016-22.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.2/2016 o rušení
nočního klidu.
10-0-0

15.













Diskuse, závěr
Pan starosta zastupitele seznámil s letákem, kterým započne akce se svozem
plastových odpadů přímo od popelnic.
Pan starosta sdělil výsledek jednání s obcí Litíč a o zajišťování požární ochrany
jednotkou obce Dubenec. S panem Jiráskem, starostou obce Litíč, se domluvili na
paušální částce 6000,- Kč ročně. Dále na podílu na nákladech na požární zásah a na
dalším příspěvku na činnost SDH Dubenec. Smlouva k projednání bude připravena
na další jednání zastupitelstva obce Dubenec.
Pan Tomášek se dotázal, vzhledem k letošnímu suchu a nedostatku vody, zda
existuje nějaký dotační program na nákup nádob na zachytávání dešťové vody.
V podstatě podobný program jako byly kompostéry. Nebo zda obec nezvažuje nákup
většího množství nádob, které by následně mohli občané za snížené ceny od obce
pronajmout. Pan starosta se tímto návrhem bude zabývat a pokusí se najít nějaké
řešení.
Paní Hlavová se dotázala na nákladní auta, která vyvážejí suť a asfalt do Končin. Pan
starosta jí sdělil, že v Končinách je povoleno jen ukládání čisté hlíny. V minulém
týdnu řešil s odborem životního prostředí při Mě.Ú. ve DKNL uložení asfaltu a betonu,
který byl do Končin vyveze bez souhlasu obce neznámou firmou, ihned byla vše
řešeno a tento materiál byl odvezen na skládku.
Paní Derdová navrhla, spojit 1. adventní koncert s rozsvěcením vánočního stromu.
Společně se starostou a hasiči připraví celou akci na neděli 27.11.2016. V tuto dobu
bude též v kostele vystaven Dubenecký betlém.
Pan Čtvrtečka oznámil, že na hasičárně přestalo svítit jedno venkovní světlo a
vypadla větrací mřížka, pan starosta přislíbil zjednat opravu u dodavatele firmy
Chládek a Tintěra.
Pan Joneš se dotázal na výsledek krajských voleb. Pan starosta mu sdělil, že
v Dubenci vyhrálo STAN+Východočeši, na druhém místě se umístilo ANO, na třetím
místě ČSSD a na čtvrtém místě KSČM. Sdružení za které pan starosta kandidoval se
dostalo do krajské koalice. Pan starosta dále podotkl, že veřejně nesouhlasil s tím jak
jednání o koalici probíhalo a dle jeho názoru měl být větší respekt věnován vítězi
voleb. Dále uvedl, že v koaliční smlouvě je zásadní otázka opravy silnic, kdy bude
kraj do oprav silnic II. a III. třídy investovat 500 mil. Kč každý rok. Pan Joneš uvedl, že
po okrskových silnicích se pomalu nedá jezdit. Pan starosta mu toto potvrdil a dále
mu sdělil, že otázku dopravy již několikrát připomínkoval. Dalším problémem k řešení
jsou otázky zdravotnictví a především řešení miliardové investice na opravu
Náchodské nemocnice – která je i dle názoru starosty nadbytečná a již se v koalici
ozývají hlasy o omezení tohoto velkého projektu a o nutnosti důkladné analýzy potřeb
zdravotnictví v regionech. Co se školství týče tak na post radní pro kulturu školství je
nominována Martina Berdychová, která Dubeneckou základku navštívila a tak
doufáme v pozitivní posun v otázkách financování základních škol.
Pan Čtvrtečka na větší návštěvnost jednání zastupitelstva obce, protože z řad hostů
chodí neustále stejní lidé a demokracie by měla být především o tom, že se na
vládnutí bude podílet co nejvíce lidí. Pan starosta mu sděli, že bude jednání více
propagovat, třeba za pomocí facebookového profilu a webových stránek obce.
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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 20.10.2016 – viz příloha č.1 - 22. USNESENÍ ZO
Dubenec konaného dne 20.10.2016.
Příloha č.2 – Prezenční listina
Příloha č.3 – Smlouva o KTK úvěru
Příloha č.4 – Žádost o příspěvek na činnost SDH
Příloha č.5 – Žádost o odměny SPOZ
Příloha č.6 – Výsledek posudku určení hodnoty pozemku
Příloha č.7 – Vyhláška č.2/2016 o nočním klidu
Příloha č.8 – Cenová nabídka Prodin a.s.
Příloha č.9 – Cenová nabídka Highway design s.r.o.
Příloha č.10 – Návrhy smluv RPA
Datum vyhotovení zápisu: 31.10.2016

Starosta obce:

Ověřovatelé zápisu:

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

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

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

