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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

23.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 17.11.2016
Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 18:00 hodin. Přítomni byli členové ZO: Jaroslav
Huňat, Petr Krejčí, Petr Čtvrtečka, Luboš Lesák, Bohumil Tomášek, Ing. Jaroslav Čížek,
Radek Joneš, Irena Hlavová, Ondřej Janeček a Renata Derdová. Jan Jarolímek 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Schválení programu zasedání.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
Informace o činnosti OÚ Dubenec (ZO Dubenec).
Projednání rozpočtové změny č. 6/2016.
Projednání přijetí daru pro ZŠ a MŠ v Dubenci
Rozprava o rozpočtu na rok 2017
Žádost Městské knihovny s regionálními funkcemi o příspěvek
Žádost Pečovatelské služby ve Dvoře Králové n.L. o příspěvek
Diskuse, závěr

Poté požádal zastupitele o doplnění programu o tyto body. Smlouva o zajištění požární
ochrany pro Obec Litíč jako bod 6 a odměny SPOZ jako bod 7 Ostatní body se v programu
posouvají.
Ze strany zastupitelů nebylo dále dotazů a připomínek a tak bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 192/2016-23.ZO
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Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje tento program zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 17.11.2016:
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. 6/2016.
5) Projednání přijetí daru pro ZŠ a MŠ v Dubenci
6) Smlouva o zajištění požární ochrany Obec Litič
7) Odměny SPOZ
8) Rozprava o rozpočtu na rok 2017
9) Žádost Městské knihovny s regionálními funkcemi o příspěvek
10) Žádost Pečovatelské služby ve Dvoře Králové n.L. o příspěvek
11) Diskuse, závěr
10-0-0

2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele
usnesení
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 17.11.2016 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. 193/2016-23.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:
24.10.2016 schůzka ve společnosti CEP Hradec Králové, zde bylo projednány projekty
„Chodníky v obci Dubenec II. etapa“ a „Pěstitelské centrum Dubenec“. Zejména jsem byla
řešena bodová úroveň pro podání žádosti o dotaci. V rámci projektu „Chodníky v obci
Dubenec II. etapa“ nebylo dosaženo patřičného množství bodů, zejména z důvodu omezení
dotačního programu podmínkami jako např. přispění projektu ke zlepšení železniční dopravy,
realizace projektu v území ohroženým znečištěním vzduchu, nebo sociálně vyčleněné
oblasti. Nesplnění bodové úrovně projektu jej takřka automaticky posouvá mimo možnost
úspěšně žádat o dotaci, rovněž velkým problémem je i značný převis připravovaných žádosti
a to zhruba 300%. U projektu Pěstitelského centra s.r.o. je velmi velká pravděpodobnost
získání dotace a tak se bude v přípravě projektu pokračovat založení společnosti s ručením
omezeným a přípravou projektu stavby.
Dne 25.10.2016 byl převzat program Odpady Dubenec 2016 pro evidenci svozů vytříděných
plastových obalů. Zaměstnanci obce mají k dispozici čtečku QR kódů, která je součástí
mobilního telefonu. Odečtená data jsou poté předána na server obce Dubenec kde jsou
zaevidována a vyhodnocena.
Dne 31.10.2016 proběhla kontrola finančního výboru na akci „Oprava rampy pěstitelského
centra v Dubenci“. Nebyly shledány chyby v účtování a provedené práce odpovídají
celkovému vyúčtování akce.
Dne 1.11.2016 proběhla schůzka ohledně závěrečného vyhodnocení akce „Snížení
energetické náročnosti požární zbrojnice v Dubenci“. Pro dokončení projektu bylo nutné
zpracovat energetické vyhodnocení akce a rovněž získat vyjádření odpovědného projektanta
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akce. Oby tyto dokumenty byly doloženy a závěrečné vyhodnocení akce bylo předáno ke
schválení.
Dne 3.11.2016 se pana starosta účastnil druhého kola výběrového řízení na dodavatele
komunikace Hřibojedy-Končiny-Dubenec v kanceláři investora Státního pozemkového úřadu
v Hradci Králové. Vítězem výběrového řízení se stala firma COLAS. Nyní běží doba na
podání odvolání ostatních zúčastněných společností. Stavba se předpokládá v květnu roku
2017.
Dne 7.11.2016 podal současný ředitel základní školy Mgr. Aleš Malý rezignaci na svou funkci
a to k 31.7.2017. Pan starosta oznámil, že nejpozději v únoru 2017 bude nutno zahájit
konkurz na nového ředitele Základní školy Dukelských bojovníků a mateřské školy
v Dubenci..
Dne 9.11.2016 se pan starosta sešel se zástupci společnosti DRAG Trutnov, kvůli
projednání dotačních titulů na opravy místních komunikací a veřejného osvětlení při akci
„Chodníky II.etapa“. V roce 2017 bude možné získat 50% dotaci na opravu místní
komunikace. U veřejného osvětlení jsou zatím vypsány pouze programy zabývající se
výměnou svítidel a ne stavbou nového veřejného osvětlení. Obec po domluvě se společností
DRAG Trutnov podá žádost o územní řízení a bude nadále vyčkávat s výběrem dotačního
titulu.
Pan starosta oznámil, že od 9.11.2016 v kanceláři obce Dubenec jsou vydávány stojany,
pytle a plomby pro svoz plastů. K 17.11.2016 bylo zaevidováno do projektu 35 domácností.
Dne 10.11.2016 Jednal pan starosta s MAS Hradecký venkov, jednání se zabývalo přípravou
školení pro projekty z IROP, které se bude konat v prosinci 2016 v Dubenci.
Dne 11.11.2016 se pan starosta účastnil schůzky řídící skupiny MAP (vzdělávání). Byla zde
částečně vyhodnocena akce základních škol ve Dvoře Králové n.L. zaměřená na
představení současné výuky v základních školách.
Dne 14.11.2016 proběhla konzultace s odborem dopravy k dokumentaci provedení chodníků
II. etapa, zejména se jednalo o vyloučení stavby veřejného osvětlení z akce, tak aby na
veřejné osvětlení mohla být čerpána dotace odděleně od hlavní dotace ze SFDI
Dne 14.11.2016 proběhla schůzka předsedkyň kulturní komise obce a SPOZ, byl zde
projednán plán akcí na rok 2017, zejména účast a organizace.
Dne 15.11.2016 proběhl přepis vozidel obce (traktor + valník) z leasingové společnosti na
obec Dubenec.
Pan starosta pokračoval shrnutím práce na investičních projektech obce Dubenec:
 Chodníky v obci Dubenec II.etapa – pan starosta sdělil zastupitelům, že kompletní
dokumentace akce pro územní řízení bude podána na stavební úřad ve Dvoře
králové n.L v 48 týdnu.
 Hustířanka služby s.r.o. – probíhá jednání s okolními obcemi o využití.
Pan starosta se věnoval pracím v oblasti zeleně a údržby obce.
 Zaměstnanci obce začali kácet označené stromy, jedná se zejména o prořezávky
kolem elektrického a telefonního vedení, dále o stromy proschlé, nahnuté, nebo jinak
poškozené. Větve se zpracovávají štěpkováním.
 Proběhl první svoz vytříděného plastového odpadu v pytlích „Od domu“.
 Pan Joneš kritizoval práci technických služeb v minulém týdnu, kdy se na chodnících
utvořila ledovka a zaměstnanci obce začali řešit solení a posyp až v 7:30 hod. Pan
starosta mu odpověděl, že sjedná náhradu a zaměstnanci najedou na sněžné
pohotovosti.
Pan starosta shrnul dění v kultuře a sportu za měsíc červen.
Připravujeme:
 Adventní koncert 27.11.2016. Po adventním koncertě proběhne slavnostní rozsvícení
vánočního stromu u obecního úřadu. Občerstvení zajistí SDH Dubenec. Stromek je
již připraven.
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4.

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.
Dne 27.12.2016 proběhne turnaj ve stolním tenisu v Penzionu na faře.

Projednání rozpočtové změny č. 5/2016.

Pan starosta sdělil, že dne 15.11.2016 byla, účetní obce paní Janou Řehákovou, předložena
ke schválení rozpočtová změna č.6/2016. Tato změna se týká rovnání stavu rozpočtu na
skutečnost a připravené příjmy a výdaje. Poté celou rozpočtovou změnu přečetl v rozdělení
na položky jak na straně příjmů tak výdajů.
Usnesení č. 194/2016-23.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č.6/2016.
10-0-0

5.

Projednání přijetí daru pro ZŠ a MŠ v Dubenci

Pan starosta oznámil, že byl kontaktován krajským úřadem ohledně převzetí finančního daru pro
Dubeneckou základní školu. V říjnu 2016 totiž dubenecká základní škola vyhrála soutěž
„Bezpečný internet“, kterou pořádal Královehradecký kraj. Odměnou je 10000,- Kč, které kraj
může škole poslat jen prostřednictvím účtu zřizovatele. Ze strany zastupitelů nebylo dotazů a
připomínek a tak bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 195/2016-23.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s přijetím finančního daru 10000,- Kč od Královehradeckého kraje,
IČ:70889546, se sídlem Pivovarské nám.1245, 50003 Hradec Králové,
b) pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy na 10000,- Kč s
Královehradeckým krajem, IČ:70889546, se sídlem Pivovarské nám.1245, 50003
Hradec Králové, zastoupeným Jiřím Štěpánem hejtmanem,
c) pověřuje starostu obce převedením částky 10000,- Kč, bez zbytečného odkladu na
účet zřizované organizace Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola
Dubenec.
10-0-0

6.

Smlouva o zajištění požární ochrany Obec Litíč

Pan starosta zastupitele seznámil s výsledkem jednání s obcí Litíč. Po dohodě s panem
Petrem Jiráskem, starostou obce Litíč, předložili ke schválení zastupitelstva Litíče smlouvu o
sdružení prostředků na požární ochranu. Obec Litíč se zavázala platit paušálně 6000,- Kč
ročně za tuto službu + náklady za výjezd do katastru obce Litíč. Po podpisu smlouvy bude
provedena změna poplachových plánů a požárních řádů obou obcí.
Usnesení č. 196/2016-23.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí se zajišťováním požární ochrany jednotkou JPO III pro Obec Litíč,
b) pověřuje starostu podpisem smlouvy o sdružení prostředků na společnou jednotku
požární ochrany s Obcí Litič, IČ: 00581046, Litíč 50, 54401 Dvůr Králové n.L.,
zastoupenou Petrem Jiráskem, starostou obce
10-0-0

7.

Odměny SPOZ

Pan starosta zastupitelům oznámil, že paní Ludmila Vobicková, předsedkyně SPOZ, navrhla
odměny členkám SPOZ za druhé pololetí 2016. Odměny byly navrženy následovně: Jana
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Matějčková 2500,- Kč čistého, Kateřina Dohnalová 2000,- Kč čistého, Lenka Šimková 2000,Kč čistého, Marie Burešová 2000,- Kč čistého a Ludmila Vobicková 2000,- Kč čistého.
Ing. Čížek namítnul, že je divné, že stále všechny členky berou stejnou odměnu. Pan
starosta mu oznámil, že je plně v pravomoci předsedkyně, jaké odměny navrhne. Ing. Čížek
oponoval, že nejde o celkové peníze, ale o dobu po kterou členky pracují. Dle jeho názoru by
měly být členky SPOZ placeny za hodiny, které pro SPOZ odpracují. Pan starosta mu
odpověděl, že se nejedná o mzdu, ale o odměnu, která není vázána na odpracované hodiny.
Členky SPOZ rovněž nakupují dárkové balíčky a nepožadují cestovné, chodí gratulovat
seniorům a jejich návštěvy se často protáhnou a pokud by měly být placeny hodinově, tak by
obec jistě prodělala. Dle názoru pana starosty má obec Dubenec velmi dobře fungující sbor,
který se stará o seniory obce, který je dáván příkladem i v jiných obcích. SPOZ je sbor pro
občanské záležitosti a jeho členky nejsou přímo zaměstnankyně obce a jejich odměna není
výplatou. Dále ing. Čížka vyzval, aby se účastnil akcí pro seniory, aby věděl co práce ve
SPOZ obnáší. Ing. Čížek se poté obrátil na paní Derdovou, aby rovněž nezapomenula ocenit
práci lidí kulturně- sportovním výboru. Paní Derdová mu odpověděla, že odměny připraví na
prosincové zastupitelstvo. Pan starosta uzavřel rozpravu a nechal hlasovat o usnesení.
Usnesení č. 197/2016-23.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec souhlasí s vyplacením odměn členkám SPOZ za druhé pololetí
roku 2016 následovně: Janě Matějčkové 2500,- Kč čistého, Kateřině Dohnalové 2000,- Kč
čistého, Lence Šimkové 2000,- Kč čistého, Marii Burešové 2000,- Kč čistého a Ludmile
Vobickové 2000,- Kč čistého.
9-0-1

8.

Rozprava o rozpočtu na rok 2017

Pan starosta oznámil, že před jednáním zastupitelstva se sešel společně s místostarostou
Petrem Krejčím s ing. Čížkem za finanční výbor, paní Derdovou za kulturně-sportovní výbor,
s panem Čtvrtečkou za SDH. Proběhla asi dvouhodinová rozprava nad rozpracovaným
rozpočtem pro rok 2017.
Pan starosta oznámil, že připravuje následující investice s přispěním dotace – Chodníky II.
etapa, Veřejné osvětlení II. etapa, Oprava místní komunikace Kirsch-Storm-Schondorf,
Venkovní učebna ZŠ, Vybavení zásahové jednotky JPO III (přes MAS), Oprava WC
v požární zbrojnici (přes MAS).
Další investiční akce obce, které nestrpí odklad a na které nejsou vypsány dotační programy.
Oprava propustku horní Dubenec „U svodidel“, Oprava dešťové kanalizace Dolní Dubenec,
manipulační plocha u COOP, oprava WC v budově zdravotního střediska.
Investiční akce bez přispění dotačních programů jsou v rozpočtu zapracovány. Akce na které
je zapotřebí dotační program, nemohou být rozpočtovány, protože ještě nejsou uzavřeny
smlouvy s poskytovateli dotace a tedy nejsou známy přesné rozpočtové částky.
Z tohoto důvodu bude v rozpočtu velký přebytek – ten však bude čerpán postupně po
schválení a podepsání jednotlivých smluv s poskytovateli.
Za SDH promluvil pan Čtvrtečka – SDH Dubenec se dostal do Východočeské hasičské ligy,
což znamená více hasičského sportu v obci a je to rovněž jistou prestiž obci. Na nutné
stavební úpravy základen potřebují hasiči 40 tis. Kč, většina prací bude provedena
svépomocí.
Za kulturně-sportovní výbor promluvila paní Renata Derdová a oznámila, že kulturní akce
budou kopírovat rok 2016. Rozpis bude umístěn ba webové stránky obce a požádala o
navýšení rozpočtu na odměny.
Pan Joneš se dotázal na opravy silnic III.třídy, zejména silnici z Dubence do Vilantic, zda
v tom obec podniká nějaké kroky. Pan starosta mu oznámil, že společně s obcí Vilantice
usilovali o opravu tohoto úseku, ale ze strany kraje a SÚS toto jednání zkrachovalo. Pan
Joneš tedy požádal o zaslání dokumentů ohledně tohoto jednání. Pan starosta mu přislíbil,
že se spojí s Dagmar Jarošovou, starostkou Vilantic, a rozešle zastupitelům potřebné
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sdělení. Pan Joneš dále uvedl, že osobně kontaktoval SÚS v případě jedné nepřehledné
křižovatky a tento problém byl v rámci několika dnů vyřešen. Pan starosta mu sdělil, že se
patrně jedná o malý zázrak, který se občas stane.
ZO bere na vědomí přípravné práce rozpočtu 2017 a pověřuje starostu zveřejněním rozpočtu
nejpozději do 30.11.2016

9.

Žádost Městské knihovny s regionálními funkcemi o příspěvek

Dalším bodem bylo jednání o příspěvku do výměnného fondu knihoven. Pan starosta uvedl,
že Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově, jako každý rok, požádala o dotaci
do výměnných fondů pro rok 2017. Jedná se o částku 3500,- Kč, a navrhnul tuto částku
schválit. Ing. Čížek dále uvedl, že o tuto částku se navýší celkový knižní fond knihovny,
pokud by obec z tohoto systému vystoupila, tak obci zůstanou knihy v hodnotě dotace. Pan
starosta poté nechal hlasovat o usnesení.
Usnesení 198/2016-23.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s finančním darem ve výši 3500,- Kč (Slovy: tři tisíce pět set korun českých)
organizaci Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově, IČ:00371815, se
sídlem Krakonošovo nám. 128, 54101 Trutnov,
b) pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy na finanční dar ve výši 3500,- Kč
(Slovy: tři tisíce pět set korun českých)se organizací Městská knihovna s regionálními
funkcemi v Trutnově, IČ:00371815, se sídlem Krakonošovo nám. 128, 54101
Trutnov, zastoupenou paní Mgr. Jaroslavou Maršíkovou, ředitelkou.
10-0-0

10.

Žádost Pečovatelské služby ve Dvoře Králové n.L. o příspěvek

Pan starosta zastupitelům oznámil, že dne 21.10.2016 zaslala Mgr. Marcela Hauke, ředitelka
pečovatelské služby města Dvora králové n.L. žádost o příspěvek a činnost, poté otevřel
rozpravu k tomuto bodu. Ing. Čížek se dotázal na služby, které tato organizace poskytuje
občanům obce Dubenec. Pan starosta mu odpověděl, že se jedná zejména o azylový dům,
kde byl v minulosti ubytován jeden občan Dubence. Pan lesák uvedl, že jeho rodiče měli
zájem o umístění do domu s Pečovatelskou službou, ale byl na nich požadován poplatek 150
tis. Kč. Pan starosta toto potvrdil, pro tento manželský pár, kdy jeden z manželů je po
mozkové mrtvici sháněli ubytování v domě s pečovatelskou službou a rovněž má stejnou
informaci o tom, že vstupní poplatek pro občany, kteří nemají trvalé bydliště ve Dvoře
Králové n.L. je 90 až 150 tis. Kč. Zastupitelé tedy zamítli příspěvek a zadali starostovi úkol
napsat Mgr. Hauke dopis s odůvodněním, tak aby se i ona mohla vyjádřit.
Usnesení 199/2016-23.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec zamítá žádost o příspěvek Pečovatelské služby města Dvora
Králové n.L. a pověřuje starostu obce sepsáním dopisu žadateli o důvodech neschválení
žádosti
10-0-0

11.




Diskuse, závěr
Pan starosta oznámil, že mu byla 7.11.2016 předána rezignace na Mgr. Aleše
Malého na post ředitele školy. Konkurz bude vypsán v lednu 2017.
Pan starosta zastupitele seznámil s prvním svozem plastů, bylo odevzdáno 92 pytlů,
z čehož cca 50 pytlů bylo od pana Tomáška.
Pan Čtvrtečka vznesl opět dotaz na zvýšení návštěvnosti jednání ZO, pan starosta
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mu oznámil, že další pozvánku na jednání dá i na svůj fcb profil a i na profil fcb
Dubenec.
Pan Joneš se dotázal na možnost zakoupení osvětlení tenisového a volejbalového
kurtu tak aby se sportovní sezona prodloužila ještě o měsíc. Pan starosta mu sdělil,
že nechá vypracovat nabídku na montáž osvětlení.
Pan Joneš se dále dotazoval na nákup techniky na odklízení sněhu, konkrétně
zametací kartáč. Pan starosta mu oznámil, že zatím má nabídku pouze na ručně
vedený kartáč, který je za 30 tis. Kč. Poptávku na nástavbu na traktor Kubota zatím
nezadával.
Pan Deger, host, vznesl dotaz na akci třídění plastů. Pan starosta mu vysvětlil princip
třídění, jaké plasty se třídí a navrhl mu aby se zastavil další den na OÚ a tam mu
budou předány pytle, plomby a stojan.

Další podněty ani dotazy dále nebyly a tak pan starosta v 19:17 hod. ukončil jednání
zastupitelstva obce Dubenec.
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 17.11.2016 – viz příloha č.1 - 23. USNESENÍ ZO
Dubenec konaného dne 17.11.2016.
Příloha č.2 – Prezenční listina
Příloha č.3 – Rozpočtová změna č.6/2016 - návrh
Příloha č.4 – Darovací smlouva KU KHK
Příloha č.5 – Žádost a smlouva – Městská knihovna Trutnov
Příloha č.6 – Žádost Pečovatelská služba Dvůr Králové n.L.
Příloha č.7 – Rezignace Mgr. Malého na post ředitele ZŠ
Datum vyhotovení zápisu: 28.11.2016

Starosta obce:

Ověřovatelé zápisu:

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

ing. Jaroslav Čížek, v.r.
..........................................
Jaroslav Čížek

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

