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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

25.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 08.02.2017
Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 18:05 hodin. Přítomni byli členové ZO: Jaroslav
Huňat, Petr Krejčí, Ing. Jaroslav Čížek, Petr Čtvrtečka, Irena Hlavová, Ondřej Janeček,
Radek Joneš a Bohumil Tomášek. Zastupitelé Renata Derdová, Luboš Lesák a Jan
Jarolímek byli z jednání omluveni. Starosta oznámil, že zastupitelstvo obce je usnášení
schopné.
Pan starosta uvítal zastupitele a hosty a poté přečetl program zasedání ZO tak jak byl
navržen na pozvánce a programu.
Je navržen následující program zasedání ZO dne 08.02.2017:
Schválení programu zasedání.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
Informace o činnosti OÚ Dubenec (ZO Dubenec).
Projednání převzetí inženýrských sítí „U fary“
Projednání vyhlášek o stanovení poplatku za svoz odpadu na rok 2017 a o systému
třídění odpadů v roce 2017
6) Projednání dohody o školském obvodu
7) Projednání smlouvy o sběru použitého jedlého oleje
8) Projednání pasportizace kanalizace
9) Projednání nákupu zimní techniky - sypač
10) Diskuse, závěr
1)
2)
3)
4)
5)

Poté se dotázal zastupitelů na případné změny, či doplnění programu jednání. Ze strany
zastupitelů nebyl zájem o změny ani návrhy jiných bodů k řešení a tak nechal hlasovat o
usnesení.
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Usnesení č. 205/2017-25.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje tento program zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 08.02.2017:
Schválení programu zasedání.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
Informace o činnosti OÚ Dubenec (ZO Dubenec).
Projednání převzetí inženýrských sítí „U fary“
Projednání vyhlášek o stanovení poplatku za svoz odpadu na rok 2017 a o systému
třídění odpadů v roce 2017
6) Projednání dohody o školském obvodu
7) Projednání smlouvy o sběru použitého jedlého oleje
8) Projednání pasportizace kanalizace
9) Projednání nákupu zimní techniky - sypač
10) Diskuse, závěr
8-0-0
1)
2)
3)
4)
5)

2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele
usnesení
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 08.02.2016 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. 206/2017-25.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
8-0-0

Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci a ZO Dubenec

Pan starosta stručně informoval práci obce a obecního úřadu:
Dne 20.12.2016 proběhla schůzka se zástupcem firmy Sunriteks a RPA – ohledně
pasportizace veřejného osvětlení a přípravy dotace z programu Efekt, vyhodnocení získání
dotace. K tomu starosta dodal, že se jedná o výměnu stávajících světel za úsporná.
Problémem je, že veřejné osvětlení (dále VO) v obci neodpovídá příslušným normám. (Až na
nový úsek chodníků) Pan starosta nechá na rozhodnutí zastupitelů, zda budou usilovat o
výměnu svítidel u stávajícího VO a investovat do pasportu VO, i když již nyní je zřejmé, že se
dalšími etapami stavby chodníků bude VO modernizovat a sít lamp se zahustí. Otázka tedy
je, zda úspora na stávajícím VO zaplatí náklady pasportu a dotace ze strany obce. Pan
Tomášek se dotázal, kolik bude stát příprava žádosti a jaký vlastně přínos bude mít výměna
stávajících svítidel. Pan starosta mu odpověděl, že předpokládaná úspora na elektřině je cca
70% ze stávající roční ceny. Pan Čtvrtečka se dotázal na roční cenu spotřebované energie.
Pan starosta mu odpověděl, že ví celkové spotřeby v kilowatech, ale nemá je ještě
zpracované finančně, dále uvedl, že celková cena bude ve výkazu FIN za rok 2016. Domluvil
se se zastupiteli na úkolu a to analýze současného stavu VO, zjištění finanční náročnosti
zpracování pasportu a projektu a celkové vyhodnocení přínosu obci.
Dále pan starosta sdělil, že dne 22.12.2016 konal vánoční večírek pro zaměstnance obce
v Dubenecké Kantýně.
Dne 09.01.2017 jednal pan starosta s advokátkou JUDr. Ostrožlíkovou ohledně založení
sociálního podniku Pěstitelské centrum Dubenec s.r.o., tato společnost byla založena a nyní
se připravuje projekt stavby nové moštárny a sušárny na místě stodoly u bývalého
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Kyzyvátova mlýna.
Pro rok 2018 se předpokládá vypsání dotace na modernizaci obecních úřadů, proto se
starosta dne 11.01.2017 sešel s ing. Krebsem, který by navrhnul změnu dispozice kanceláří,
zasedací a obřadní místnosti a vůbec interiéru obecního úřadu. Tato projektová práce by
byla částí podkladových materiálů pro podání žádosti na modernizaci obecních úřadů.
Dne 11.01.2017 v odpoledních hodinách proběhla pracovní schůzka skupiny pro mimoškolní
vzdělávání v rámci Místního akčního plánu (MAP) vzdělávání. Pan starosta byl nominován
za zástupce zřizovatelů základních škol. Dále oznámil, že v této pracovní skupině je za
segment školních družin nominovaná zde zástupkyně Dubenecké školy paní Jana Šebková.
Další nominovaní byli z domu dětí a mládeže Jednička, ze Sokola, ze zástupců
Královedvorských škol a Městského úřadu. Z jednání pracovní skupiny vzešly základním
nedostatky a problémy mimoškolních aktivit a vzdělávání bylo shledáno „nespolupráce“
jednotlivých školy, domu mládeže „Jednička“ sportovních oddílů a podobně, organizace o
sobě navzájem ví, ale namísto toho aby spolupracovaly, tak si v některých případech
konkurují. Dalším problémem jsou mnohdy až nesmyslné nároky na vzdělání instruktorů a
vedoucích, jako různé kurzy pro pedagogická minima a kurzy apod. jedná se o čistě
byrokratické nároky, které spíše dospělé od vedení dětí v kroužcích a oddílech odrazují.
Řešila se i otázka odměn pro vedoucí, problémy s nájmy prostor, kdy mimoškolní kroužky
školám platí pronájem prostor a to je znevýhodňuje nad kroužky školními. Touto schůzkou
byly pouze pojmenovány problémy, které je nutné řešit. Na dalších schůzkách se již budou
diskutovat různé návrhy k řešení problémů.
Dne 12.01.2017 proběhla kontrolní schůzka s ing. Pavlíčkem ohledně přípravy projektů
„Rozvojová zóna u obecního úřadu“, „Přestavba bytu na učebnu předškoláků“ a
„Rekonstrukce WC zdravotního střediska a bezbariérovost“. Pan starosta přislíbil, že bude
průběžně informovat o všech projekčních pracích.
Dne 16.01.2017 se konala slavnostní promoce Virtuální univerzity 3. věku. Studenti byli
uvedeni do auly Zemědělské univerzity v Praze, kde jim byly slavnostně předány promoční
listy.
Dále pana starosta oznámil, že dne 17.01.2017 převzal obecní byt č.3 v podkroví
zdravotního střediska. Nájemci ukončili nájemní smlouvu z rodinných důvodů. Nájemné a
energie byly doúčtovány dle sjednaných smluv.
Dne 17.01.2017 se starosta účastnil jednání pracovní skupiny Plánu sociálních služeb při
Mě.Ú – Dvůr Králové n.L. (DKnL) – tato pracovní schůzka se zabývala prací s osobami
ohroženými sociálním vyloučením. Za Pečovatelskou službu DKnL bylo sděleno, že v rámci
pomoci lidem bez domova bude kromě noclehárny připraveno, v mrazivém počasí, denní
centrum, to vše od roku 2018. Z farní charity Sestra Dagmar Litošová předložila k diskusi
problém motivace lidí, kteří již na vše rezignovali, k návratu do normálního života. Pracovní
skupiny se účastnili i zástupci sociálního odboru města, zástupce RIAPS (podpora lidí
s psychiatrickými problémy a mentálním postižením), pan Kučerák, zástupce Rómské
komunity v Huntířově, dále zástupce prevence kriminality městské policie a zástupce
nízkoprahového centra pro toxikomany a alkoholiky. Z jednání především vzešly podněty
k určení kontaktních osob, jak pracujících v terénu, tak na úřadech, nebo v jiných institucích,
aby byla zajištěna dostatečná odborná pomoc lidem, kteří se ocitli v krizové situaci. Nutnost
vyčlenění sociálních bytů pro tyto lidi, ovšem s jasnými pravidly a pravidelnou kontrolou
sociálního kurátora. Dále nutnost pomoci lidem, kteří mají zájem svou situaci řešit, ale jsou
dále poznamenání svou minulostí, nebo například návrtem z léčení, či trestu. Často se stává,
že jednání na úřadech, je spojeno s neochotou úředníků pomáhat lidem po výkonu trestu
apod. Za sebe jsem především zdůraznil i vyloučení seniorů na venkově, nutnost pomoci jim
se službami jako jsou nákupy, hygiena, ale kromě toho i údržba jejich majetku, obstarání
topení, úklid sněhu apod. Na to pan starosta navázal v diskusi se Sestrou Dagmar v motivaci
lidí se zájmem o práci tím, že mohou vzniknout další projekty sociálního podnikání a lidé se
mohou prací postupně zapojit do normálního života. Tyto projekty však musí být spojeny i
s dostupným bydlením. Rovněž je dobrá nutnost odpracovat si nájem a služby v případě že
nebudou zaplaceny. Na výstupy jednání pracovní skupiny navazuje zápis a schválení
zastupitelstvem DKnL. Pan starosta uvedl, že byl jsem upozorněn na to, že podpora DKnL
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jako obce s rozšířenou působností pro sociální podnikání v obci Dubenec nemusí být
průchodná. Proto bude lepší si schválit vlastní strategii soc. služeb v zastupitelstvu obce. Ing.
Čížek poznamenal, aby si zastupitelé při rozhodování o darech městským organizacím
zapamatovali, že zastupitelé DKnL nemusí vždy hlasovat ve prospěch okolních obcí.
Dne 19.01.2017 proběhlo slavnostní ukončení zimního semestru univerzity 3. věku v Jičíně.
Studenti se dopravili sami, byl zde pro ně připraven bohatý kulturní program.
Dále byly tento den protaženy běžkařské stopy ze Zálesí do Jedliny a k obecnímu úřadu.
Pan starosta se v odpoledních hodinách účastnil schůzky koordinační skupiny MAP ve DKnL
proběhlo informování o již uskutečněných pracovních skupinách a předběžné hodnocení.
Dne 19.01.2017 proběhlo zasedání výboru svazku Mikroregion Hustířanka,
- byl ukončen projekt doprovodné zeleně kolem cyklotras MH a předána veškerá
dokumentace. PhDr. Jana Staňková, koordinátorka projektu poté poděkovala za dobrou
spolupráci.
- byla změněna odměna koordinátorky paní Yvony Eliášové na 8000,- Kč.
- byla podána žádost na dotaci pro školení starostů v hodnotě 8000,- Kč.
- V diskusi jsem seznámil členy s možností zakoupení licence elektronického tržiště Baggira
pro Hustířanka služby s.r.o. a následné objednávání elektronických dražeb u „naší“ společné
firmy.
- Seznámil jsem starosty s možností sběru použitých jedlých olejů a tím snížení biologické
zátěže pro obecní kanalizace.
- Paní Eliášová předložila starostům přehled „krajských“ dotací.
- další jednání proběhne 16.02.2017 ve Vilanticích
Dne 20.01.2017 umřela paní Ivana Kaánová, veřejně opatrovaná obcí Dubenec, svěřená do
péče pana starosty. Pan starosta provedl pátrání po osobách blízkých a oznámil jim tuto
smutnou událost a jako opatrovník dále připravil smuteční rozloučení, které se konalo
27.01.2017 ve smuteční kapli na hřbitově ve DKnL. Paní Kaánová byla zpopelněna a urna
s jejím popelem bude uložena na Dubeneckém hřbitově v obecním hrobě.
Dne 23.01.2017 se pan starosta sešel s restaurátorem p. Kotrbáčkem z Hořic, ohledně
dokončení zpráv pro zařazení pomníčků, soch a kaple do majetku obce Dubenec a rovněž
vypracování restaurátorských plánů pro možnost žádání dotace na opravy.
Dne 24.01.2017 pan starosta jednal se zástupci několika firem ohledně náhradních dílů na
vyhrnovací radlici, a proběhla i jednání ohledně nákupu sypače pro ošetření obecních cest
Dne 25.01.2017 byla obcí Dubenec obdržena a doplněna nabídka na frézování pařezů.
nabídková cena za 138 ks pařezů je 66.645,- Kč bez DPH. Nabídka je mimo rozpočet
nákupu služeb pro úsek údržby zeleně na rok 2017. Obec ještě rozešle další poptávky, nebo
ještě zváží jiné možnosti – například bagr a doplnění zeminy, nebo rozdělení frézování do
několika etap.
Dne 26.01.2017 proběhlo jednání s odborem životního prostředí v DKnL ohledně nutnosti
pasportizace kanalizace v obci Dubenec. Pan starosta oznámil, že odbor životního prostředí
při městském úřadě v DKnL mu sdělil nové požadavky na provoz kanalizace. Odůvodnil tyto
požadavky nároky Povodí Labe s.p., které převzalo tok Hustířanky a zpřísňuje režim pro
vypouštění odpadních vod do toku a vodoprávní úřad podle toho musí jednat.
Pravděpodobně jako první toto opatření dopadne na obce, které provozují smíšené
kanalizační systémy, tedy tradiční svod dešťové a předčištěné splaškové vody. (Přípojky
domácností ze septiků a z ČOV jsou napojeny do dešťové kanalizace a poté do toku
Hustířanky) Obec Dubenec tedy musí zahájit kontrolu celého kanalizačního systému,
geodetické zaměření, identifikace všech přípojek atd. Z tohoto průzkumu vznikne dokument
„Pasport veřejné kanalizace“, na základě tohoto dokumentu nám bude vydáno povolení pro
vypouštění odpadních vod. Součástí povolení bude dokument, který se nazývá „Kanalizační
řád“. Na základě Kanalizačního řádu bude probíhat vzorkování odpadní vody, která přitéká
do vodního toku. V případě, že vzorky budou nevyhovující bude provozovatel provádět
kontroly domácích ČOV a septiků, součástí této činnosti bude, v neposlední řadě, kontrola
povinných vzorků z jednotlivých domovních přípojek, Tak aby byl identifikován znečišťovatel
a ten bude dle vodního zákona předán k projednání vodoprávním úřadem ve Dvoře Králové
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n.L. - ten nařídí znečišťovateli řešení vzniklé situace a zákonnou sankci. Pan starosta dále
oznámil, že tato situace je pro obec celkem nešťastná a v podstatě naroste nová agenda,
která bude zatěžovat nejen správu obce, ale i občany – vlastníky nemovitostí.
Dne 30.01.2017 se pan starosta sešel se zástupci firmy Ekolservis, která v minulosti
prováděla čištění a monitoring kanalizace, ohledně poptávky na zpracování pasportu
kanalizace a přípravy plánu čištění na rok 2017.
Dne 31.01.2017 podal pan starosta žádost o dotaci KUKHK na rozšíření řidičského
oprávnění z B na C pro dva členy zásahové jednotky SDH.
Pan starosta dále oznámil, že dne 31.01.2017 byl informován starostkou Vilantic paní
Jarošovou o schváleném plánu rekonstrukce komunikace Vilantice-Dubenec („přes
pastviny“) v roce 2018. Tato rekonstrukce se snad potká s plánem výstavby obecní cesty
spojující Kalnovec s Pastvinami.
Pan starosta pokračoval shrnutím práce na investičních projektech obce Dubenec.
 Chodníky II.etapa – pan starosta urgoval práce na schvalování projektu v územním
řízení, bylo mu sděleno. že nebližší době bude již vydána veřejná vyhláška
k projednání projektu se všemi účastníky.
 Hustířanka služby s.r.o. – proběhla prezentace projektu a čekáme na odpovědi z obcí
mikroregionu Hustířanka o využití této společnosti pro elektronické tržiště Baggira.cz.
 Územní plán Dubenec, dne 27.2.2017 v 9:00 hod. proběhne veřejné projednání
územního plánu v zasedací místnosti obecního úřadu v Dubenci.
Pan starosta se věnoval pracím v oblasti zeleně a údržby obce.
 Sníh – vyhrnování, frézování a solení. Zatím má obec spotřebu 2 tuny soli. Plně se
osvědčily sněhové frézy, ale bude nutné dovybavit se malým vozíkem, nebo plošinou
na jejich převoz. Při jízdě „po ose“ jsou přesuny mezi jednotlivými úseky velmi
zdlouhavé. Ve výbavě nám chybí větší sypač a rozhodně by se vyplatila i radlice na
multikáru. Je to však o našem rozhodnutí zda „zariskujeme“ a tuto zimu se stávající
technikou dokončíme, nebo zainvestujeme a koupíme alespoň tažený sypač. Pan
Joneš se zeptal na to, že minimálně v jednom případě nebyly chodníky vyhrnuty včas
na 6:30 hod. ráno a děti se do školy brodily sněhem. Dále uvedl, že si pamatuje
dobu, kdy chodník před svou nemovitostí udržoval osobně, a proto mu vadí, když
chodníky nejsou uklizeny včas. Pan starosta u odpověděl, že situace z 13.1.2017
byla ojedinělá, tento den měli sami zaměstnanci obce problém se včas dostat do
zaměstnání. Dále se pan Joneš dotázoval na množství techniky, kterou mají
zaměstnanci k dispozici. Pan starosta mu odpověděl, že kromě traktoru Carraro
s radlicí je dispozici malý traktor Kubota s radlicí, dále sněžnou frézu a ruční sypač
soli, zbytek práce je prováděno ručně. Dále uvedl, že zaměstnanci chodili do práce
od 3 i od 2 hodin ráno, aby údržbu zajistili. Pan Volšička uvedl, že před jeho domem
byla komunikace vyhrnuta pouze jednou a ne pravidelně. Pan starosta uvedl, že
komunikace jsou udržovány ve sjízdném stavu, což bylo dle jeho názoru splněno.
Problémem je ledovka na obecních cestách, ruční posyp solí nestačí, jsou zde
problémy s dlouhou dobou, která je zapotřebí k posypání zvolených úseků obecních
komunikací. V průběhu ledny byly soleny i vstupy do základní školy a schody ke
školce. Pan Čtvrtečka odpověděl, že jeho žena pracuje jako školnice pro budovu
školky a dohoda byla, že zimní údržbu zajistí ředitel a školník ZŠ. Pan starosta dále
uvedl, že obec Dubenec, poté co vyhrnula své komunikace, ještě zajišťovala
vyhrnování v obcích Vilantice a Litíč.
 Pan starosta oznámil, že díky občanům, kteří si k silnici natloukají různé kolíky a
železné trubky, aby si vymezili své pozemky, má obec poškozenou radlici. Bude
nutné objednat nové ocelové břity radlice a rovněž budou objednány gumové břity
pro stažení solí změkčených povrchů.
 V čase, kdy zaměstnanci nevyhrnují, tak se kácí stromy. Zaměstnanci započali kácení
starými vrbami na fotbalovém hřišti. Stromy jsou ve velmi špatném stavu a mohlo by
dojít i k ohrožení života, pokud by stromy zůstaly stát.
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Do inzerce firmy PEKASS byl dán prodej příkopového ramena za 300 tis. Kč. Podle
všeho, je tato cena reálná a na jarní sezonu by mohlo být rameno prodáno a mohla
by být pořízená svahová sekačka.
Co se týče svozu odpadů, tak je již zaregistrováno 97 „třídičů“ a zatím bylo svezeno
330 pytlů s plasty a vydáno 1092 štítků. Průměr na jeden svoz je cca 80 pytlů. Z toho
jsou odečteny výjimečné první dodávky plastů rodiny Tomáškových.

Pan starosta shrnul dění v kultuře a sportu za měsíc listopad. Protože byla z jednání
omluvena paní Derdová, tak jen stručně popsal jednotlivé akce, které proběhly v minulém
období.
Před vánocemi proběhly akce pořádané jak kulturním výborem, SPOZ, tak i základní školou.
Byly to následující kulturní akce - Adventní koncert, koncert základní školy a rozsvěcení
vánočního stromku před obecním úřadem. Rovněž proběhl závěrečný kurz tanečních pro
starší a (ne) pokročilé. Pro velký zájem připravujeme taneční i na příští rok.
Ze sportu – dne 27.12.2016 - Vánoční turnaj ve stolním tenise – trochu se nám tato akce
„profesionalizuje“ a ve spolupráci se stolními tenisty vymýšlíme, jak tyto turnaje rozdělit, aby
byly atraktivní i pro rekreační hráče. Pan Joneš navrhnul, aby hráli pouze neregistrovaní
hráči, nebo ať registrovaní hráči mají svou samostatnou turnajovou skupinu. Ing. Čížek
navrhnul, aby turnaj byl pouze pro Dubenecké hráče, pan starosta mu odpověděl, že by se
jich tolik nesešlo, a že by nebylo moudré takto tradiční akci až takto omezovat.
Dne 01.01.2017 proběhlo tradiční novoroční bruslení na zimním stadionu v DKnL.
Pan starosta dále uvedl, že obec sklízí mnoho pochval za běžkařské stopy, které jsme
vytvořili ve spolupráci s p. Antošem ze Zálesí. Obec poskytla parkovací plochu u úřadu a
vyhrnula prozatímní parkoviště na Pastvinách.
Akce, které se připravují:
18.08.2017 – tradiční Masopust – vepřové hody v Dubenecké kantýně.
25.02.2017 – Obecní ples – Penzion na faře

4.

Projednání převzetí inženýrských sítí „U fary“

Pan Milan Paclík oslovil obec Dubenec s žádostí o projednání převzetí inženýrských sítí v
rozvojové zóně „U fary“ zastupitelstvem obce. Pan starosta vysvětlil, že se jedná o předání
inženýrských sítí, jako jsou komunikace, vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení a rozhlas.
Dále uvedl, že pro další výstavbu v této zóně je nutné, aby se jejich provozovatel a vlastník
stala obec Dubenec, obec jako provozovatel vodovodu a kanalizace dává souhlasy se
stavbou rodinných domů. Pan starosta pokračoval a uvedl, že v příloze materiálů pro jednání
zasílám, stavební povolení a územní rozhodnutí a geometrické zaměření vodovodu a
kanalizace v této lokalitě. Komunikace budou odděleny geometrickým plánem po převzetí.
V současnosti má pan Paclík zájem pouze o předání kanalizace a vodovodu. Pan Paclík
nabízí bezplatný převod do majetku obce. Další etapou předávání inženýrských sítí bude
předání komunikace, veřejného osvětlení a rozhlasu – vše dle územního rozhodnutí
vydaného pro toto území. Obec tyto stavební objekty přebere až po jejich dokončení. Pan
starosta dále konstatoval, že pana Paclík není na jednání přítomen i když byl pozván. Poté
otevřel rozpravu k tomuto bodu.
Pan Janeček uvedl, že nesouhlasí s převzetím těchto inženýrských sítí obcí do doby, než
budou dokončeny všechny zemní práce v této lokalitě, zejména stavba komunikace. V jeho
praxi se často setkal s tím, že se při stavbě komunikací poškodí i již položené inženýrské
sítě. Doporučuje tedy počkat a po dokončení stavby komunikace, tedy do položení
základních krytů, poté provést kontrolu vodovodu a kanalizace a poté je teprve převzít.
S tímto názorem se ztotožnilo více zastupitelů. Poté nechal pan starosta hlasovat o
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usnesení.
Usnesení č. 207/2017-25.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
1. schvaluje
a. bezúplatné nabytí vodovodního řadu PE DN 90 o celkové délce 177 m
uloženého včetně příslušenství v pozemkových parcelách č. 2023, č. 654/1,
obě v k. ú. Dubenec,
b. bezúplatné nabytí kanalizace PVC DN400, DN300 o celkové délce 210 m
uložené včetně příslušenství v pozemkových parcelách č. 2023, č. 654/5, č.
2023/1 a č. 2032/2 vše v k. ú. Dubenec,
c. předloženou darovací smlouvu s firmou Paclík s.r.o., IČ:45536597, se sídlem
Dubenec 234, 54455 Dubenec.
2. ukládá starostovi obce podepsat darovací smlouvu s firmou Paclík s.r.o.,
IČ:45536597, se sídlem Dubenec 234, 54455 Dubenec, zastoupenou panem
Milanem Paclíkem, jednatelem společnosti
0-6-2 Usnesení nebylo schváleno.

5.
Projednání vyhlášek o stanovení poplatku za svoz odpadu na rok
2017 a o stanovení systému třídění odpadů pro rok 2017
Pan starosta uvedl, že po spočítání nákladů za svoz odpadů za 2016 byla vytvořena
kalkulace pro rok 2017. V roce 2016 obec dotovala systém svozu částkou 25.150,- Kč. V této
ceně se odrazil především nákup nového kontejneru na sklo, který je nyní umístěn na
sběrném místě u obecního úřadu. Cena tohoto kontejneru byla 16.140,- Kč. Pokud tedy tyto
částky od sebe odečteme, tak dotace svozu jako takového byla pouze 9010,- Kč, což je pro
obec přijatelné.
Pro rok 2017 je navržena opět cena 380,- Kč za občana a 380,- Kč za rekreační objekt. Dále
je v kalkulaci ponecháno 15.000,- Kč na obnovu majetku. Pokud tato částka nebude
čerpána, je předpoklad, že bude v odpadech rok 2017 vyrovnaný.
Celá kalkulace je zapracována do veřejné vyhlášky č.2/2017 a ta byla předložena ke
schválení jako bod jednání ZO.
Dále se v obci na konci roku 2016i podařilo rozjet systém třídění plastových odpadů a pytlový
svoz, i ten je nutné zahrnout do vyhlášky. Tentokrát ovšem o systému shromažďování
odpadů. Tu pan starosta předložil ke schválení jako veřejnou vyhlášku č.1/2017.
Dále otevřel rozpravu k tomuto bodu jednání, ale ze strany zastupitelů nebylo dotazů a proto
bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 208/2017-25.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
1. schvaluje
a. Vyhlášku č.1/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Dubenec,
b. vyhlášku č.2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o
zrušení obecně závazné vyhlášky č.2/2013
2. ukládá starostovi obce zveřejnit vyhlášky 1/2017 a 2/2017 na pevnou a elektronickou
úřední desku.
8-0-0
V 18:40 dorazil na jednání ZO pan Milan Paclík, pan starosta mu sdělil výsledek hlasování a
seznámil jej s podmínkami, za kterých obec inženýrské sítě přebere do svého majetku. Pan
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Janeček mu sdělil své výhrady a rovněž svůj návrh, kterým zastupitelé nepodpořili usnesení
o převzetí inženýrských sítí. Pan Paclík odpověděl, že nabídka na bezplatné převzetí obce
stále platí a požádal o to, aby obec byla alespoň provozovatelem vodovodu, bez toho
nebude možné připravit stavební povolení pro výstavbu nových rodinných domů. Pan
starosta mu odpověděl, že připraví smlouvu o provozování a patrně pronájmu, nebo pachtu
vodohospodářské infrastruktury.

6.

Projednání dohody o školském obvodu

Pan starosta sdělil, že na základě zákona č.561/2004 Sb. (dále jen Školský zákon)
s odvoláním na §178 tohoto zákona je každá obec povinna zajistit předškolní a základní
vzdělávání svých občanů. Obce, které nemají základní školu a mateřskou školu, musí uzavřít
dohodu o tzv. školském obvodu. Obce se takto spojují do tzv. spádových obcí. Bohužel
zákon neřeší práva rodičů a tak je stejně finále na jejich vůli, kam dítě umístí. Spádovost je
ovšem technickým pojmem a dá se jí řešit například doprava - dopravní uzly budou školské
budovy a ne zastávky mimo apod. Dohoda je rovněž bezplatná a z jejího uzavření zřizovatel
nemůže čerpat příspěvky na provoz. Nevýhodou této smlouvy je, že pokud je ve spádové
obci dítě s problémy, musí jej spádová škola přijmout. Dále pan starosta vyzdvihl loňský rok,
kdy okolní obce přispěli na platy učitelů, jednání o možných příspěvcích a darech pro školu a
školku bude samostatně, každoročně dle skutečných nákladů, mimo smlouvy o školském
obvodě.
V první vlně o schválení smlouvy požádaly obce Velký Vřešťov, Vilantice a Lanžov. Po
konzultaci s ředitelem ZŠ a MŠ, Mgr. Aleše Malého, bude dobré schválit dohody se všemi
spádovými obcemi jedním usnesením. Na toto téma nebyly žádné připomínky, ani dotazy a
bylo přistoupeno k hlasování.
209/2017-25.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje
1. dohodu o školském obvodu s obcemi:
a. Obec Doubravice, IČ: 00580759 se sídlem Doubravice 155, PSČ: 54451,
b. Obec Hřibojedy, IČ: 00581011, se sídlem Hřibojedy 60, PSČ: 54401,
c. Obec Lanžov, IČ: 0058198, se sídlem Lanžov 2, PSČ: 54401,
d. Obec Libotov, IČ: 00578193, se sídlem Libotov 80, PSČ: 54401,
e. Obec Litíč, IČ: 00581046, se sídlem Litíč 50, PSČ: 54401,
f. Městys Velký Vřešťov, IČ:00484776, se sídlem Velký Vřešťov 34, PSČ: 54454
g. Obec Vilantice, IČ: 00580767, se sídlem Vilantice 101, PSČ: 54401,
2. pověřuje starostu obce podpisem dohody s obcemi s odst. 1) tohoto usnesení.
8-0-0

7.

Projednání smlouvy o sběru použitého jedlého oleje

Pan starosta informoval o tom, že obec Dubenec byla oslovena firmou Libor Černohlávek,
IČ: 16539184, se sídlem: Jakub 38, 285 33, Církvice. Tato firma se zabývá ekologickou
likvidací jedlých použitých olejů. Sběr, svoz a likvidace je prováděna zdarma. Firma poskytne
sběrné nádoby a PET láhve, do kterých je možné doma slít použitý olej a poté ho odevzdat.
Výhodou je, že kanalizační systém není zatěžován tuky, které se v potrubí usazují a lepí a
v septicích a domácích ČOV jsou velmi špatně rozložitelné. Host pan Paclík oznámil, že
existují firmy, které použité rostlinné oleje a tuky vykupují. Pan starosta nato navrhnul, aby se
usnesení neschvalovalo, že získá více informací a připraví je jako bod jednání na příštím
zastupitelstvu.
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8.

Projednání pasportizace kanalizace

Pan starosta navázal na nutnost provést pasportizaci kanalizace. Uvedl, že již oslovil několik
firem pro zpracování pasportu. Bohužel jednání proběhla na konci minulého a na začátku
tohoto týdne a zatím nejsou k dispozici více nabídek. Dále uvedl, že z důvodu náročnosti a
cenové náročnosti se rozhodl celou pasportizaci kanalizace rozdělit na dvě etapy a to:
a) Dolní Dubenec – cca 550m kanalizačních stok zaústěných do potoka u Brentnerů.
b) Etapa Hasičská zbrojnice – Obecní úřad – cca 1250m kanalizačních stok po různu
zaústěných do Hustířanky.
Dále uvedl, že vše konzultoval s odborem životního prostředí, tam mu sdělili, že je nutné
pasportizaci opřít o kamerovou prohlídku, geodetické zaměření s tím vším spojené průběžné
čištění, které bude zakončené pasportem kanalizační stoky. Na základě pasportu a
rozhodnutí vodoprávního úřadu pro povolení vypouštění odpadních vod do toku Hustířanky
bude zpracován kanalizační řád a podle toho bude kanalizace obce Dubenec provozována.
Zatím byly obdrženy nabídky:
Nabídka firmy EKOLSERVIS s.r.o., (Současný partner se kterým spolupracujeme při čištění
kanalizace a zároveň správcuje ČOV v základní škole a lapače tuku v základní škole) –
Nabídka v hodnotě:
Etapa a) 113602,- Kč bez DPH, Etapa b) 200947,- Kč bez DPH
Nabídka firmy Mechanizované zemní práce – Michal Šimůnek, firma disponující sacím
bagrem a kamerovým systémem.
Etapa a) 170830,- Kč bez DPH, Etapa b) 276970,- Kč bez DPH
Pan starosta uvedl, že další firmy v průběhu týdne neodpověděly. Je připraveno usnesení,
ale nechá na vůli zastupitelů, zda chtějí rozhodnout nyní, nebo počkat na více nabídek. Pan
Tomášek uvedl, že rozhodně bude lepší vyčkat na další nabídky. A tak se zastupitelé
domluvili na odložení usnesení do příštího jednání zastupitelstva.

9.

Projednání nákupu zimní techniky - sypač

Pan starosta sdělil zastupitelům, že po zkušenostech s údržbou obecních cest a chodníků
v letošní zimní sezóně se přiklání k nákupu taženého sypače pro zajištění posypu jak solí,
tak i inertním posypem. Tažný sypač proto, že bude pracovat zapojen za Multikárou,
zaměstnanci si na korbu naloží posypový materiál a ten budou průběžné doplňovat.
Jakýkoliv nesený sypač pro traktor není pro obec použitelný, protože v ramenech traktoru je
agregována vyhrnovací radlice a pro posyp bude používána pouze Multikára.
V případě podobné sněhové nadílky bude zapotřebí zakoupit i sněhovou radlici na Multikáru,
ceny se pohybují od 36 do 50 tis. Kč.
Pan starosta poptal několik firem:
1. Zahrada stroje Plzeň se sypačem typ MINI300, objem 0,5m3, rozmetání na základě
otáčivého talíře s dávkováním množství posypového materiálu. Cena 39 999,- bez
DPH.
2. NN Košátky, sypač GOBI, Gobi 100, objem 0,4 m3, sypání na principu otáčivého
válce. Cena 54.648,- Kč bez DPH.
3. MAGRIX s.r.o., závěsný sypač na zadní čelo korby vozidla, sypání na principu
otáčivého válce a zvedání korby. Cena 54.600,- Kč bez DPH, + Manuální regulace
dávky 5.600,- Kč, + Zadní světla 5.600,- Kč.
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Zastupitelé se shodli na tom, že pokud budou podmínky příští zimy podobné, jistě bude
sypač využit, rovněž se přiklonili k nejlevnější variantě. Své rozhodnutí opět odložili a pověřili
starostu, aby požádal firmu Zahrada stroje Plzeň o možnost rezervování sypače do zimní
sezony.
Pan starosta sdělil, že je nutné vzít na vědomí následující skutečnost. Ve
schváleném rozpočtu na rok 2017 byla schválena položka 1351 – odvod loterií a podobných
her kromě výherních hracích přístrojů ve výši Kč 40.000,- Novela vyhlášky MF o 463/2016
Sb. kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších
předpisů (účinnost od 1.1.2017) se mění číslo položky z 1351 na 1382, ale objem na ní se
nemění.
Z tohoto důvodu dochází k opravě schváleného rozpočtu na rok 2017 z položky 1351, se
nově stává položka 1382 ve schválené částce Kč 40.000,Zastupitelstvo obce Dubenec bere tuto opravu na vědomí dne 08.02.2017.

11.




Diskuse, závěr
Pan Joneš se dotázal na událost, která se odehrála v neděli 29.1.2017 kolem 14:00
hodiny. Pobíhající pes bojového plemene napadl malého psa pana Andrleho, kterého
měl na vodítku. Pan Andrle se snažil psa chránit, ale pes napadal i jeho, až ho povalil
na zem. Teprve s pomocí sousedů, kteří psa odehnali se podařilo pana Andrleho i
s jeho psem ochránit. V průběhu tohoto incidentu volali Policii ČR, ta ovšem odmítla
vyslat hlídku s tím, že se odchytem psů nezabývají a doporučili volat psí útulek. Nato
volal pan Joneš starostovi, který byl nedostupný a rovněž volal místostarostovi, který
byl také nedostupný. Pan starosta sdělil, že byl tou dobou lyžovat na horách a byl
nedostupný. Pan místostarosta sdělil, že byl s dětmi mimo obec a telefon neměl při
sobě. Pan Joneš tedy požádal starostu, aby prošetřil jednání Policie ČR, která
odmítla zasáhnout, i když byl pan Andrle v ohrožení na zdraví. Pan starosta mu
přislíbil odeslání podnětu na Policii ČR. Dále navrhnul, aby byla do obce pořízeno
alespoň odchytové vodítko, nebo paralyzér.
Pan starosta dále oznámil, že žádost o sociální podnik Hustířanka služby s.r.o. byla
jako jedna z 21 projektů úspěšně schválena a celkem 118 projektů bylo zamítnuto.
V tuto chvíli probíhají školení a v dubnu by měly začít konkurz na vedoucího a na
účetní.

Další podněty ani dotazy dále nebyly a tak pan starosta v 20:10 hod. ukončil jednání
zastupitelstva obce Dubenec.
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 08.02.2017 – viz příloha č.1 - 25. USNESENÍ ZO
Dubenec konaného dne 08.02.2017.
Příloha č.2 – Prezenční listina
Příloha č.3 – Stavební povolení a územní rozhodnutí Paclík s.r.o.
Příloha č.4 – Kalkulace ceny poplatku za odpady pro rok 2017
Příloha č.5 – Vzor dohody o školském obvodu
Příloha č.6 – Smlouva o poskytnutí služeb – použité jedlé oleje
Příloha č.7 – nabídky firem Ekolservis s.r.o. a Michal Šimůnek
Datum vyhotovení zápisu: 17.02.2017
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Ověřovatelé zápisu:

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

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

Bohumil Tomášek, v.r.
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Bohumil Tomášek

