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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

24.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 15.12.2016
Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 18:00 hodin. Přítomni byli členové ZO: Jaroslav
Huňat, Petr Krejčí, Ing. Jaroslav Čížek, Petr Čtvrtečka, Renata Derdová, Irena Hlavová,
Ondřej Janeček, Jan Jarolímek, Radek Joneš, Luboš Lesák a Bohumil Tomášek. Starosta
oznámil, že je 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)

Schválení programu zasedání.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
Informace o činnosti OÚ Dubenec (ZO Dubenec).
Projednání rozpočtové změny č. 7/2016.
Projednání rozpočtu obce na rok 2017
Diskuse, závěr

Poté oznámil, že paní Renata Derdová rozeslala materiál k odměnám členům kulturního
výboru. Tento materiál bude projednán jako bod č.4. Ostatní body se v programu posouvají.
Ze strany zastupitelů nebylo dále dotazů a připomínek a tak bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 200/2016-24.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje tento program zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 15.12.2016:
1) Schválení programu zasedání.
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
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3)
4)
5)
6)
7)

Informace o činnosti OÚ Dubenec (ZO Dubenec)
Odměny členů kulturního výboru za rok 2017
Projednání rozpočtové změny č. 7/2016
Projednání rozpočtu obce na rok 2017
Diskuse, závěr
11-0-0

2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele
usnesení
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 15.12.2016 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. 201/2016-24.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
11-0-0

Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci a ZO Dubenec

Pan starosta stručně informoval práci obce a obecního úřadu:
15.11.2016 proběhla schůze s Marius Pedersen a.s. v hotelu K-Triumf, byly prodlouženy
dodatky smluv na rok 2017. Rovněž byl smluvně zajištěn výkup plastů z pytlového svozu.
Vizí společnosti Marius Pedersen je zlepšení svozu odpadů například i o evidenční systém,
kdy každá nádoba bude mít svůj elektronický RFID kód domácnosti a při svozu bude
zvážena. Kalkulace odpadů se poté bude odvíjet od váhy skutečně vyprodukovaného
odpadu domácnosti.
22.11.2016 se pan starosta účastnil kazuistického školení na veřejné opatrovnictví pořádané
Krajským úřadem, byly zejména řešeny problémy s majetkem opatrovaných z hlediska
údržby a provozu, dále byly řešeny jednotlivé případové studie.
23.11.2016 pan starosta společně s panem Baladou ze společnosti Prodin a.s. připravovali
dokumenty pro závěrečné vyhodnocení akce Chodníky v obci Dubenec I.etapa, tak aby bylo
možné je konzultovat se Státním fondem dopravní infrastruktury a dotační akci následně
ukončit.
24.11.2016 se na obecním úřadě sešli ke konzultaci ohledně rozpočtu 2017 ing. Čížek, paní
Jana Řeháková a pan starosta a jednali o finální podobě rozpočtu obce na rok 2017.
Rozpočet byl při jednání projednán a zkalkulován tak, že bylo možné zveřejnění rozpočtu
obce pro rok 2017.
25.11.2016 Proběhlo konečné odladění programu odpady pro obce 2016 a síťové propojení
čtečky se serverem obce. Čtečka po načtení kódy vygenerovaného na obrazovku počítače
automaticky předá data o načtených pytlích s plastovým odpadem.
28-29.11.2016 Proběhl před-audit Krajského úřadu. Proběhl ve dvou dnech a nebyly zjištěny
žádné závažné pochybení.
30.11.2016 Proběhla schůzka se zástupcem společnosti A tender Praha, obci byla nabídnuta
možnost registrace elektronického tržiště Baggira. Pan starosta uvedl, že tento nástroj
elektronického obchodu je velmi zajímavý a umožňuje vedení několika druhů aukcí a hlavně
je každá tato aukce vedena elektronicky s několika kontrolami, tak aby nedošlo k porušení
zákona o veřejných zakázkách. Je možné nastavit maximální i minimální cenu, velikost
přihazovaných položek a podobně. Pan Tomášek a ing. Čížek namítli, že neznají žádné
firmy, které by využívali služeb elektronických aukcí, dále dodali, že se jim tento neosobní
systém nelíbí. Pan starosta uvedl, že oslovené firmy budou vždy e-mailem vyzvány k účasti
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v e-aukci a že vláda stejně směřuje obce k tomu, aby do roku 2019 elektronické tržiště
využívali. Dále uvedl, že tento produkt by byl ideální pro celý Mikroregion Hustířanka, kdy by
s jednou licencí mohlo probíhat více akcí pro všech 15 obcí. Tím by došlo k vytvoření služeb
mikroregionu na bázi elektronických aukcí a výběrových řízení a práví důsledky a dopady by
poté přešly na mikroregion.
01.12.2016 Proběhla schůzka Mikroregionu Hustířanka, tentokrát v Račicích nad Trotinou.
Na programu bylo konečné vyúčtování dotační akce Zeleň kolem cyklostezek Mikroregionu
Hustířanka a schválení rozpočtové změny před koncem roku 2016
07.12.2016 se pan starosta sešel s členkami MAS Hradecký venkov ohledně připravovaných
investic do školství. Obce Dubenec se týká stavba venkovní učebny v zahradě základní
školy.
08.12.2016 Proběhla společně s panem Hlavatým kontrola a výběr stromů k pokácení v obci,
dále soupis pařezů pro vytvoření poptávky na frézování..
09.12.2016 Proběhla ve Dvoře Králové n.L. schůzka řídící skupiny MAP (vzdělávání). Bylo
dokončeno vyhodnocení dotazníkových šetření ve školách, a skupina se dále zabývala
přípravou analytické části místního akčního plánu vzdělávání.
12.12.2016 Byly doručeny další poslední dokumenty pro založení společnosti Pěstitelské
centrum Dubenec s.r.o. a byly předány JUDr. Ostrožlíkové k registraci do obchodního
rejstříku.
12.12.2016 proběhla schůzka, kterou inicioval odbor výstavby a územního plánování
ohledně přípravy analytických podkladů územních plánů obcí v rámci ORP Dvoře Králové
n.L.
12.12.2016 Jsme museli odvézt multikáru na garanční opravu.
13.12.2016 Proběhla ve velkém sále Gastro ZOO Dvůr Králové n.L v odpoledních hodinách
prezentace MAP. Při této příležitosti bylo předáno paní Mgr.Jiřičkové, místostarostce města,
ocenění a certifikát „Města vzdělávání 2016“ za práci týmu MAP, dále za provedení akcí jako
byl dětský parlament, nebo prezentace městských škol.
14.12.2016 Proběhla schůzka starostů Dubenecka, zabývali jsme se přípravou otevřeného
dopisu odboru dopravy při KUKHK, dále jsme projednali vstup mikroregionu do
elektronického tržiště a jako poslední bod jsme řešili příprava termínů konání kulturních akcí
v roce 2017, tak aby se nekonaly dvě velké akce společně na území Dubenecka.
Pan starosta pokračoval shrnutím práce na investičních projektech obce Dubenec:
 Chodníky II.etapa – projekt podán na stavební úřad.
 Hustířanka služby s.r.o. – probíhá jednání s okolními obcemi o využití této společnosti
pro elektronické tržiště.
Pan starosta se věnoval pracím v oblasti zeleně a údržby obce.
 Bylo vydáno rozhodnutí na kácení stromů na pozemcích obce Dubenec, je možné
odkoupit dřevo ke samo-zpracování. Cena za 1m3 dřeva po srovnání je 250,- Kč.
 Příprava a zdobení vánočního stromku.
 Průběžně úklid sněhu, solení vozovek.
 Multikára na garanční opravě, bude nutné vyměnit čepy přední nápravy a dodatečně
seřídit zátěžový ventil brzd.
Pan starosta shrnul dění v kultuře a sportu za měsíc listopad. Předal slovo paní Renatě
Derdové.
27.11.2016 – Adventní koncert v kostele, poté rozsvícení vánočního stromu před OÚ –
všichni jsme byli příjemně překvapeni hojnou účastí, pochvala hasičům za občerstvení a
technickým službám za krásně vyzdobený stromek.
03.12.2016 – Mikulášská pro děti – společně s obcí Litíč, rovněž velmi vydařená akce, sál
Penzionu na faře byl plný tak, že jsme museli přinášet židle z vedlejších místností.
Pan starosta sdělil, že se připravuje tradiční vánoční turnaj ve stolním tenise, dne
27.12.2016.
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4.

Odměny členů kulturního výboru za rok 2017

Dne 8.12.2016 požádala paní Derdová o odměny pro členky kulturního výboru.
Pan starosta text žádosti přečetl.
Tímto návrhem žádám o schválení odměn členkám kulturního výboru za jejich roční práci
týkající se pořádání akcí pro děti i pro dospělé. Jen pro příklad uvádím:
•
Obecní bál
•
Zájezd do divadla
•
Dětský karneval
•
Dětská noc
•
Blešák
•
Mikulášská
•
Rozsvícení vánočního stromečku
Ve všech případech se jedná o náročné akce, které si vyžadují nejen čas pořadatelů, ale k
osobním nákladům je nutné přičíst i proježděné pohonné hmoty nebo telefony či materiál,
který je ze soukromých zdrojů. Z těchto důvodů navrhuji za rok 2016 tyto odměny (v Kč, čistá
mzda):
•
Radka Krejčová
4000,•
Renata Derdová
4000,•
Jana Wachtlová
4000,•
Petra Wagenknechtová
3500,•
Markéta Snopková
1000,•
Dana Klejšmídová
1000,Jménem „mých“ děvčat vám velice děkuji za finanční podporu a motivaci pro činnost na další
rok.
Pan starosta dále uvedl, že seznam plateb bude zpracován jako příloha č.3, dnešního
jednání. Dále nebylo dalších dotazů, ani připomínek a bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č.202/2016-24.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje roční odměnu členkám kulturního výboru dle návrhu
paní Renaty Derdové, která je přílohou č. 3 jednání zastupitelstva obce ze dne 15.12.2016.
11-0-0

5.

Projednání rozpočtové změny č. 7/2016

Paní Řeháková, účetní obce, předložila žádost o finální rozpočtovou změnu č.7/2016.
Zastupitelé s předloženým návrhem souhlasili a bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č.203/2016-24.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č.7/2016.
10-0-0

6.

Projednání rozpočtu obce na rok 2017

Pan starosta uvedl, že rozpočet pro rok 2017 je sestaven jako přebytkový, s tím, že přebytek
bude použit na dotační akce, které v současnosti ještě nejsou smluvně zajištěny.
Souhrnná rekapitulace rozpočtu je následující:
Příjmy
11.848.300,00 Kč
Výdaje
9.134.500,00 Kč
Mezisoučet (Zůstatek brutto)
2.713.800,00 Kč
Splátky úvěrů
1.194.000,00 Kč
Mezisoučet (Zůstatek netto)
1.519.800,00 Kč
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Ing. Čížek se přihlásil o slovo a zhodnotil rozpočet jako dobře a reálně sestavený. Má však
výhrady k položkám pěstitelského centra a nebytového hospodářství, kdy podle jeho
propočtů vychází ztráta cca 100 tis. Kč u pěstitelského centra a 80 tis. Kč u nebytového
hospodářství. Tyto dva paragrafy by měly být ještě zkontrolovány a měly by být přijaty nějaká
opatření, protože se mu jeví jako ztrátové, uvedl, že on jako zaujatý člověk kontrolu dělat
nechce a bylo by dobré kontrolu pověřit někoho jiného. Dále se dotázal, zda na všechny
nebytové prostory obce jsou uzavřeny smlouvy. Pan starosta mu odpověděl, že ano,
ing.Čížek se dotázal, jaká smlouva tedy řeší pronájem bývalé požární zbrojnice na křižovatce
u kovárny, pan starosta uvedl, že tato nemovitost není v majetku obce Dubenec, dále uvedl,
že ztráta pěstitelského centra, tak jak ji v e-mailové komunikaci ing. Čížek popsal, nevychází
z konečných čísel, ale že po roce provozu má k dispozici konkrétní data a již zapracovali na
změnách kalkulace na sušené produkty, které již zdražili. Dále uvedl, že ztráta nebytového
hospodářství je způsobena patrně plynofikací místností na poště. Dále se ing. Čížek zabýval
poplatky za odpad, starosta mu sdělil, že kalkulace bude možné zpracovat až po účetní
uzávěrce roku 2016 a obec bude muset vydat novou vyhlášku o stanovení poplatku. Dále
ing. Čížek uvedl, že ve svém e-mailu měl výhrady k poplatku ze psa, ale že mu byla
poskytnuta vyčerpávající odpověď starostou obce.
Dále se do rozpravy nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č.204/2016-24.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje v souladu s § 84 odst. (2) písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet obce
Dubenec na rok 2017, závazný ukazatel paragraf. Navržený v následujícím sestavení:
Celkové příjmy ve výši 11.848,3 tis. Kč, výdaje ve výši 9.134,5 tis. Kč, financování – 1.194,0
tis. Kč. Rozpočet je navržen jako přebytkový s přebytkem ve výši 1.519,8 tis. Kč.
11-0-0

11.








Diskuse, závěr
Pan Volšička vznesl dotaz na počet domácností, které se zapojily do pytlového sběru
plastů. Pan starosta mu odpověděl že se jedná o 75 domácností, ale toto číslo stále
není konečné a další domácnosti se i nadále hlásí.
Pan Deger vznesl dotaz na pytle na tetra-pack obaly. Pan starosta mu odpověděl, že
se sváží kompozitní obaly, tedy obaly, které v sobě kombinují dvě složky, například
papír a hliník, nebo plast a hliník. Na tyto obaly jsou speciální oranžové pytle, ty
ovšem obec neeviduje, pouze je sváží.
Ing. Čížek se dotázal na nějakou osvětu ohledně třídění plastů. Pan starosta mu
sdělil, že třídění plastů bylo detailně popsáno v informačním letáku ke svozu a rovněž
na každé sběrné nádobě je popsány druhy platů, které se zde mají odkládat.
Pan Krejčí se dotázal zda mohou být větve ze stromů naváženy nadále do prostoru
čarodějnic na Pastvinách. Pan starosta mu sdělil, že ano.
Pan starosta dále uvedl, že se termín svozu komunálních odpadů nemění a bude
stejný jako v roce 2016.
Pan Jarolímek se dotázal na probíhající úpravy domu na křižovatce u pekárny. Pan
starosta mu sdělil, že dům zakoupila paní Minika Škopová a celá jejich rodina nyní
pracují na úpravě domu taky, aby se v něm dalo bydlet. Dále uvedl, že již s majitelkou
jednal ohledně vodovodní přípojky.

Další podněty ani dotazy dále nebyly a tak pan starosta vše zastupitelům a hostům popřál
krásné Vánoce a úspěšný rok 2017 a v 19:25 hod. ukončil jednání zastupitelstva obce
Dubenec.
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 15.12.2016 – viz příloha č.1 - 24. USNESENÍ ZO
Dubenec konaného dne 15.12.2016.
Příloha č.2 – Prezenční listina
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Příloha č.3 – Návrh odměn členek kulturního výboru
Příloha č.4 – Rozpočtová změna č.7/2016 - návrh
Příloha č.5 – Návrh rozpočtu obce pro rok 2017
Datum vyhotovení zápisu: 26.12.2016

Starosta obce:

Ověřovatelé zápisu:

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

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

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

