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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

26.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 08.03.2017
Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 18:05 hodin. Přítomni byli členové ZO: Jaroslav
Huňat, Petr Krejčí, Petr Čtvrtečka, Irena Hlavová, Ondřej Janeček, Bohumil Tomášek,
Renata Derdová, Luboš Lesák a Jan Jarolímek. Zastupitelé ing. Jaroslav Čížek a Radomír
Joneš 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 08.03.2017:
Schválení programu zasedání.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
Informace o činnosti OÚ Dubenec (ZO Dubenec).
Projednání pachtovní smlouvy vodovodního řadu "U fary"
Projednání zřízení fondů pro zřizovanou organizaci Základní škola Dukelských
bojovníků a mateřská škola, Dubenec
6) Projednání příspěvku na dopravu Královehradeckému kraji
7) Žádost o příspěvek - Papíroví modeláři - liga CPM
8) Výběr zhotovitele pasportu veřejného osvětlení v Dubenci
9) Výběr zhotovitele pasportu kanalizace v Dubenci
10) Výběr dodavatele myčky nádobí do kuchyně MŠ
11) Diskuse, závěr
1)
2)
3)
4)
5)

Pan starosta oznámil následující změny v programu. U bodu č. 5 bude změněno slovo fondů
na fondu, bude zřízen pouze jeden fond a to fond odměn. Bod č. 8 bude vypuštěn, z důvodu
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doručení pouze jediné nabídky, následující body nebudou změněny, bude pouze posunuto
jejich číslování. Dále se dotázal zastupitelů na další případné změny
210/2017-26.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 08.03.2017:
Schválení programu zasedání.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
Informace o činnosti OÚ Dubenec (ZO Dubenec).
Projednání pachtovní smlouvy vodovodního řadu "U fary"
Projednání zřízení fondu pro zřizovanou organizaci Základní škola Dukelských
bojovníků a mateřská škola, Dubenec
6) Projednání příspěvku na dopravu Královehradeckému kraji
7) Žádost o příspěvek - Papíroví modeláři - liga CPM
8) Výběr zhotovitele pasportu kanalizace v Dubenci
9) Výběr dodavatele myčky nádobí do kuchyně MŠ
10) Diskuse, závěr
9-0-0
1)
2)
3)
4)
5)

2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele
usnesení
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 08.03.2016 byl navržen Petr Krejčí,
ověřovateli zápisu Renáta Derdová a Bohumil Tomášek, zpracovatelem usnesení Petr
Čtvrtečka. Nikdo ze zastupitelů neměl námitek proti této nominaci a tak bylo přistoupeno
k hlasování.
211/2017-26.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje
a) schvaluje zapisovatelem zápisu
b) schvaluje ověřovateli zápisu
c) schvaluje přípravou návrhu usnesení

3.

Petra Krejčího
Renátu Derdovou a Bohumila Tomáška
Petra Čtvrtečku
9-0-0

Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci a ZO Dubenec

Pan starosta stručně informoval práci obce a obecního úřadu:
Dne 09.02.2017 proběhla schůzka s p. Kotrbáčkem a konečná příprava žádosti o dotaci na
realizaci I. etapy obnovy kulturního dědictví obce Dubenec. Do právní etapy byly zahrnuty:

I.D.

Evidenční údaje
Název projektu

1 Litinový křížek v Dubenci

Cenové údaje
Hodnota Oprava

Parcela

Územní údaje
LV
Vlastník pozemku

74000

86000 ppč.2331

10001 Obec Dubenec

122000

142000 ppč.1275

10001 Obec Dubenec

3 Patzákův křížek

38000

58000 ppč.627

10001 Obec Dubenec

4 Stoplův kříž u hřbitova

87000

91000 ppč.3300

10001 Obec Dubenec

73000 ppč.2003/1

10001 Obec Dubenec

2 Machatschuv křížek

5 Pískovcový kříž "U pošty"
6 Engerův křížek
7 Kaple bolestivé Matky boží

178000
67000

81000 ppč.3633

190000

119000 ppč.3309

65 Lazecká Marie
732 Bouček a Hlavatý

Dále pan starosta informoval o celkových cenách oprav. Před výběrovým řízením je celková
cena za opravy I. Etapy odborným posudkem vyčíslena na 650000,- Kč. Dotace na
neinvestiční opravy a udržování bude poskytnuta ve výši 75%. Obci tedy předpokládá hrubé
náklady následovně:
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Celková cena:
Dotace 75%:
Obec:

650 000,- Kč
487 500,- Kč
162 500,- Kč

Částka dotace je poskytována včetně DPH. Reálná cena bude jasná až po soutěži
dodavatele prací. Žádost o dotaci byl podal pan starosta osobně v Trutnově prostřednictvím
podatelny Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) dne 24.2.2017.
Dále pan starosta informoval, že 09.02.2017 proběhlo jednání pléna MAS Hradecký venkov,
kde byl společně se starostkou Vilantic, paní Jarošovou, zvolen do programového výboru.
První jednání proběhne v úterý 2. května od 16. hod. v Nechanicích. Na programu bude
schválení doporučených projektů k podpoře z Operačního programu zaměstnanost.
Výběrová komise zasedá 27. dubna 2017. Zde budou předloženy ke schválení výběrová
kritéria k dalším 3 fichím (Oblast podpory) Programu rozvoje venkova - tj. Produkty,
Rekreační funkce lesa a Pozemkové úpravy a schválení Výzvy na tyto tři fische.
V dalších dnech se pan starosta sešel se zástupci firem Aqvopro a VODA CZ service,
ohledně upřesnění poptávky na pasportizace kanalizace. Dále prostřednictvím portálu epoptávka rozeslal poptávku na pasportizaci veřejného osvětlení. Ozvalo se několik firem, ale
byli to především geodeti zabývající se zaměřením a zakreslením vedení, tedy žádný
elektrotechnik, který by sepsal odbornou část. Proto pan starosta rozšířil detaily zadání a
nechal rozeslat poptávku ještě jednou.
Dále informoval, že dne 16.02.2017 proběhlo zasedání výboru DSO Hustířanka. Bylo
projednáno odvolání proti vratce dotace z Královehradeckého kraje na dopravní značení,
částku 300 tis. Kč se podařilo snížit na 15 tis. Kč a tato částka bude uhrazena z rozpočtu
mikroregionu.
Dalším bodem byla prezentace firmy A-tender a elektronického tržiště Baggira. Byla
projednána možnost pořízení systému pro Hustířanka služby s.r.o. a následné využití všemi
obcemi za cenu jedné licence. Popřípadě tuto možnost nabídnout i občanům a firmám
z mikroregionu Hustířanka.
Z iniciativy obce Dubenec vzešel projekt společného zapojení do dotačních akcí. Připravuje
se možnost odběru použitých jedlých olejů na sběrná místa v obci – z dotace by byly
pořízeny zamykatelné nádoby a stojany na nádoby.
Dále se připravuje projekt „Voda v krajině“ kdy by bylo možné v rámci mikroregionu žádat o
dotaci na nádoby na dešťovou vodu a okapové adaptéry. Některé obce mají problémy i s tzv.
požární vodou a pro ně by bylo možné pořídit podzemní nádrže až do obsahu 22m3.
Dále se připravuje projekt na značení a úpravu běžkařských tras mikroregionu. Starostové
jednotlivých obcí mají určit osoby, které ve spolupráci s panem starostou Huňatem připraví
mapu jednotlivých tras a bodů zájmu. Poté bude vytvořeno značení a směrovníky.
Obec Habřina představila svůj projekt „Lehátka v krajině“ kdy budou na různá místa
instalovány víceúčelové lavičky-lehátka.
Na závěr starosta Velichovek pan Josef Karel, dlouholetý předseda oznámil svou rezignaci
na post předsedy DSO Hustířanka a jako svého nástupce navrhnul p. Jelínka starostu
Hořenic. Další zasedání DSO Hustířanka bude v Zaloňově dne 24.3.2017.
Obec dne 20.2.2017 obec obdržela oznámení od ředitele ZŠ a MŠ Mgr. Malého o tom, že
výtěžek ze školního plesu činil 5983,- Kč a tato částka byla převedena na účet Unie rodičů.
Dále pan starosta oznámil, že byla provedena kontrola lesních porostů po zimě, bude nutné
v některých úsecích doplnit nátěr a opravit oplocenky, jinak obecní porosty přežily celkem
bez závad. Tedy až no podzimní opravy pasek po nájezdech divočáku na čerstvě vysazené
sadbové smrčky.
Pan starosta pokračoval shrnutím práce na investičních projektech obce Dubenec.
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Chodníky II.etapa – byl zaplacen správní poplatek 20 tis. Kč za vydání územního
rozhodnutí. Nyní je projekt dopracováván do podoby pro realizaci stavby a bude
podán s žádostí o stavební povolení odboru dopravy při městském úřadu ve Dvoře
Králové n.L.
Hustířanka služby s.r.o. – byl potvrzen právní akt a nyní čekám na peníze na rojetí
projektu.
Územní plán Dubenec, dne 27.2.2017 v 9:00 hod. proběhlo veřejné projednání
územního plánu v zasedací místnosti obecního úřadu v Dubenci. Účastnili se pouze
čtyři hosté a dále byla doručena jedna písemná námitka. Tu nyní zpracuje projektant
a stavební úřad ve Dvoře Králové n.L. a bude znovu projednána. Schválení územního
plánu se proto o měsíc posouvá.

Pan starosta se věnoval pracím v oblasti zeleně a údržby obce.
Zaměstnanci obce kácí stromy a náletové dřeviny v horním Dubenci okolo máchadla u
Šedivků.
Připravujeme techniku na jarní provoz, zametač, sekačky a křovinořezy.
Zahájili jsme štěpkování a odvoz větví. Pan Tomášek namítnul aby byl občanům doručen
leták s informacemi kam se mohou větve odkládat.
V budově obecního úřadu byla vybourána a znovu položena dlažba na dolním WC. Po
havárii vody v loňském roce se začala dlažba viklat a tak bylo přistoupeno k tomuto řešení.
Připravujeme malování společných prostor na poště a v zdravotním středisku.
Pan starosta shrnul dění v kultuře a sportu. Dne 18.08.2017 proběhl tradiční Masopust –
vepřové hody v Dubenecké kantýně, velmi oblíbená a vydařená akce.
Poté předal slovo paní Renátě Derdové. Ta oznámila, že dne 25.02.2017 se konal obecní
ples v Penzionu na faře. Bylo prodáno 94 vstupenek, což bylo přiměřené prostoru a dalo se
dobře tancovat. Všichni se dobře bavili a končilo se kolem třetí hodiny. Výtěžek z plesu a
tomboly byl kolem 8000,- Kč. Peníze budou použity na nákup drobností pro děti na dětský
karneval a za cca 4000,- Kč budou nakoupeny hry do družiny základní školy.
Dále uvedla, že se připravují akce:
12.3.2017 – Dětský karneval v Penzionu na faře.
7.4.2017 – Ochotnické divadlo z Doubrarvice představí svou hru Maják v tělocvičně ZŠ od
18:30.
16.4.2017 – Velikonoční turnaj ve stolním tenise rovněž v Penzionu na faře. Letos se
změněnými pravidly nasazování registrovaných a neregistrovaných hráčů.
16.4.2017 – bude pomlázková velikonoční zábava v hasičárně.
7.5.2017 – Jarní zpívání, koncert několika ZUŠ v Dubeneckém kostele Sv. Josefa

4.

Projednání pachtovní smlouvy vodovodního řadu "U fary"

Pan starosta uvedl, že na základě úkolu z minulého jednání ZO připravil smlouvu, kterou
obec Dubenec propachtuje vodovodní řad u fary a stane se tak provozovatelem vodovodu i
když tento řad nebude vlastnit. Pachtovné je navrženo na 12,- Kč ročně a to z důvodu
snadnějšího přepočtu na měsíce po ukončení smlouvy a po splnění všech podmínek i
převzetí vodovodu do majetku obce. Pan Paclík doložil všechny protokoly o těsnosti
vodovodu a jeho hygienizaci. Ze strany zastupitelů nebylo žádných protinávrhů, ani námitek
a tak nechal pan starosta hlasovat o usnesení.
221/2017-26.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
1) schvaluje
a) pacht 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) cenu pachtovného za vodovodní řad dle odst. 1a tohoto usnesení ve výši 12,- Kč
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ročně,
2) ukládá starostovi obce podepsat pachtovní smlouvu s firmou Paclík s.r.o., IČ:45536597,
se sídlem Dubenec 234, 54455 Dubenec, zastoupenou panem Milanem Paclíkem,
jednatelem společnosti
9-0-0

5.
Projednání zřízení fondů pro zřizovanou organizaci Základní škola
Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec
Pan starosta oznámil, že se 13.2.2017 se sešli s Mgr. Malým a Ing. Čížkem aby projednali
situaci ohledně přebytku školních peněz ve výši 531 735,93 Kč. Z našeho jednání vzešel
tento návrh.
Zisk Základní školy Dukelských bojovníků a mateřské školy Dubenec za rok 2016 činí 298
485,74 Kč, tato částka obsahuje nedočerpané prostředky na platy učitelů a doplňkovou
hospodářskou činnost organizace.
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti organizace činí 11 485,74 Kč, tato částka je
odečtena od celkového zisku a rozdíl činí 287 000,00 Kč. Na základě tohoto výsledku bylo
rozhodnuto o zřízení fondu odměn a následně tento zisk rozdělení do fondů dohodnutým
způsobem 80% částky do fondu odměn a 20% do rezervního fondu. Konkrétně 57 400,- Kč
do rezervního fondu a 229 600,- Kč do fondu odměn. O pravidlech čerpání prostředků z
fondu odměn bude zastupitelstvo jednat na některé z příštích schůzí.
Na účet Obce Dubenec bude poukázána částka 244 735,93 Kč což jsou nedočerpané
prostředky na provoz.
Dále pan starosta oznámil, že se bude snažit na příští jednání připravit pravidla pro čerpání
prostředků z fondu odměn ředitelem ZŠ a MŠ Dubenec.
Pan Tomášek se dotázal proč je přebytek tak velký. Pan starosta mu odpověděl, že
v průběhu školního roku do školy přibylo několik žáků a škola obdržela více financí z kraje.
Pan starosta dal hlasovat o usnesení.
222/2017-26.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
1) schvaluje založení fondu odměn pro zřizovanou organizaci Základní škola Dukelských
bojovníků a mateřská škola, Dubenec, IČ:75017881, se sídlem Dubenec 156, 54455
Dubenec,
2) schvaluje vložení částky 229 600,- Kč do fondu odměn,
3) schvaluje vložení částky 57 400,- Kč do rezervního fondu,
4) organizace vrátí do rozpočtu obce částku 244735,93 Kč do 1.4.2017.
9-0-0

6.

Projednání příspěvku na dopravu Královehradeckému kraji

Pan starosta oznámil, že jako každý rok Královehradecký kraj požádal obec o dotaci na
provoz školní autobusové linky č.690510 Dubenec – Doubravice, celková částka 18831,Kč/rok. Tato částka je rozdělena na dvě splátky v červnu 2017 částka 9000,- Kč v říjnu 2017
částka 9831,- Kč. Dále uvedl, že toto konzultoval s Mgr. Malým a ten mu potvrdil, že je tato
linka pro Dubeneckou školu velmi důležitá. Poté pan starosta otevřel rozprav k tomuto bodu,
ale nebyly žádné dotazy a připomínky a tak nechal hlasovat o usnesení.
223/2017-26.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
1) schvaluje dotaci na dopravní obslužnost ve výši 18 831,- Kč pro rok 2017 žadateli
Královehradeckému kraji, IČ: 70889546, se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03
Hradec Králové,
ukládá starostovi podepsat smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 18 831,- Kč
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z rozpočtu obce s Královehradeckým krajem, IČ: 70889546, sídlo: Pivovarské
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupeným PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D,
hejtmanem kraje.
9-0-0

7.

Žádost o příspěvek - Papíroví modeláři - liga CPM

Pan starosta oznámil, že Ing. Provazník, vedoucí kroužku papírových modelářů oslovil obec
Dubenec s žádostí o příspěvek na pořádání výstavy papírových modelů. Žádost ovšem
nebyla podána se všemi náležitostmi a tak dal zastupitelům na zvážení, zda žádost v této
podobě schválí. Zastupitelé se shodli na tom, aby starosta odpověděl ing. Provazníkovi a
vyzval ho, aby předložil žádost dle podmínek schválených ZO na příští jednání.
Usnesení nebylo přijato.

8.

Výběr zhotovitele pasportu kanalizace v Dubenci

Pan starosta navázal na minulé jednání ZO, kdy obdržel další nabídky k pasportizaci veřejné
kanalizace. Nabídku zpracovanou dle poptávky dodaly firmy:
ETAPA 1. Dolní Dubenec, 550m
Poř. Název
1)
EKOLSERVIS
2)
Ing. František Lukaštík
3)
KrVak s.r.o.
4)
Akvopro s.r.o.
5)
VodaCZ service s.r.o.

IČ:
28825951
63572559
27494764
24232343
27545547

Cena bez DPH
113 602,50 Kč
168 445,00 Kč
172 440,00 Kč
98 000,00 Kč
145 750,00 Kč

ETAPA 2. Střední Dubenec, 1250m
Poř. Název
1)
EKOLSERVIS
2)
Ing. František Lukaštík
3)
KrVak s.r.o.
4)
Akvopro s.r.o.
5)
VodaCZ service s.r.o.

IČ:
28825951
63572559
27494764
24232343
27545547

Cena bez DPH
200 947,50 Kč
273 315,00 Kč
280 160,00 Kč
215 000,00 Kč
237 900,00 Kč

Vítězem poptávky na zpracování I.Etapy pasportu je firma Akvopro celkovou cenou 98000,Kč bez DPH.
Vítězem poptávky na zpracování II.Etapy pasportu je firma Ekolservis celkovou cenou
200947,- Kč bez DPH.
Pan starosta nechal hlasovat o usnesení.
224/2017-26.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
1) vybírá:
a) vítěze poptávkového řízení na zhotovení pasportu veřejné kanalizace Etapa I.
nabídku č.4/2017, podanou společností Akvopro s.r.o., v nabídkové ceně 98000,- bez
DPH,
b) vítěze poptávkového řízení na zhotovení pasportu veřejné kanalizace Etapa II.
nabídku č.1/2017, podanou společností Ekolservis s.r.o., v nabídkové ceně
200947,50 bez DPH,
2) pověřuje starostu obce
a) objednáním pasportu veřejné kanalizace Etapa I. s firmou Akvopro s.r.o.,
IČ:24232343, se sídlem Vyšehradská 1349/2, 12800, Praha 2 - Nové Město,
zastoupenou ing. Barborou Nýčovou, prokuristkou společnosti.
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b) objednáním pasportu veřejné kanalizace Etapa II. s firmou Ekolservis s.r.o.,
IČ:28825951, se sídlem Svobody 1921, 50901, Nová Paka, zastoupenou Jaroslavem
Jánským, jednatelem společnosti.
9-0-0

9.

Výběr dodavatele myčky nádobí do kuchyně MŠ

Pan starosta oznámil, že společně s paní Matějčkovou, vedoucí stravování ZŠ a MŠ, oslovili
dodavatele myček. Z celkové nabídky se shodli na výběru myčky DWASH 50 v sadě
s manuálním změkčovačem vody. Po internetovém průzkumu jsme prověřili cenu této myčky
a posléze se dohodli s firmou ZICH a spol., s.r.o. na nabídkové ceně 36366,- Kč bez DPH.
(Samostatná cena myčky 32.900,- Kč bez DPH) Číslo nabídky 164484. Tato cena je včetně
dopravy, montáže a dvouleté záruky.
Při internetové poptávce byly zjištěny myčky za cenu od 31591,- Kč bez DPH po 34800,- Kč
bez DPH. Dle telefonního dotazu na servis myček by připojení se změkčovačem stálo od
4500,- Kč do 7000,- Kč. Zastupitelé se tedy přiklonili k objednání u osvědčeného dodavatele.
225/2017-26.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje objednání myčky a příslušenství pro kuchyni MŠ dle
nabídky č.164484 u firmy Zich a spol, s.r.o., IČ: 25267027 se sídlem Na Štěpníku 32, 503 04
Černožice za celkovou nabídkovou cenu 36 366,- Kč bez DPH
9-0-0
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Diskuse, závěr
pan starosta seznámil zastupitele s informacemi ohledně pobočky České pošty
v Dubenci. Dle toho co se dozvěděl nabídla Česká pošta možnost zřízení pobočky
Partner společnosti Coop Dvůr Králové n.L. s tím, že se Pošta přesunula do obchodu
smíšeného zboží u základní školy. Pan starosta nabídnul, že opět zjistí podmínky
provozování pobočky Pošta partner a na příštím jednání s nimi zastupitele seznámí.
Pan Volšička se dotázal na nesprávně formulovanou větu v minulém zápisu z jednání
ZO. Kdy si stěžoval na vyhrnování sněhu. Pan starosta mu oznámil, že formulaci věty
opraví.
Pan Jarolímek se dotázal na možnost změny povrchu cestiček v parku u pekárny,
v současnosti jsou příliš měkké a špatně se po nich chodí. Pan starosta sdělil, že
zjistí jakou drtí by šly mlatové cestičky vyspravit a zařídí opravu.
Pan Tomášek se dotázal na stav štěpkovače, který je zdarma zapůjčován lidem.
Údajně se dozvěděl, že nefunguje jak má. Pan starosta mu sdělil, že pan Jarolímek
měl zapůjčen štěpkovač a zkoušel v něm drtit větvě thůjí a to moc dobře nešlo.
Problém byl patrně v tom, že větve byly příliš drobné. Štěpkovač byl zapůjčen více
lidem a ty si jeho provoz chválili. Přesto pověří pana Hlavatého kontrolou stroje a
nabroušení nožů.
Dále pan starosta uvedl, že ořezané větve je možné vozit jak ke kontejneru „U
kovárny“ tak na pastviny do prostoru „čarodějnic“. Pan Čtvrtečka se dotázal, zda i
nadále bude pálen velký oheň čarodějnic na pastvinách. Pan starosta mu odpověděl,
že původně si myslel, že se větve pálit nebudou. Poté co vyzval firmy, které provozují
kompostárny, aby si větve odvezly, bylo zjištěno, že současná kapacita kompostáren
zatím nestačí na odvoz BRKO z celé obce. Z tohoto důvvodu se oheň pálit bude.
Požádal tedy pana Čtvrtečku, aby opět letos zajistili program pro děti a táborák pro
děti v prostoru pastvin. Ohňostroj zařídí obec, rovněž musí být zajištěno ozvučení
ohňostroje. Detaily dořeší na přípravné schůzce.
Paní Derdová se zeptala na pytlový svoz plastů. Pan starosta odpověděl, že se stále
připojují další lidé a že poslední svoz byl celkem 240 kg vytříděného plastu. Na příští
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svoz bude nutné již vzít vozík se zvýšenými postranicemi. Dále pan starosta uvedl, že
za poslední čtvrtletí roku 2016 bylo fakturováno EKO-KOMu celkově 34000,- Kč.
Pan Tomášek se dotázal na svoz papíru. Pan starosta mu odpověděl, že se dotáže v
základní škole, která každoročně zajišťuje sběr papíru a popřípadě zabezpečí odvoz
většího množství papíru z firmy SEEL zaměstnanci obce.
Pan starosta dále uvedl, že byl osloven Českou společností Ventura venkov
s nabídkou bakterií pro kompostéry, septiky a čističky odpadních vod. Kdyby byl ze
strany občanů zájem tak zajistí přeprodej.

Další podněty ani dotazy do diskuse dále nebyly a tak pan starosta v 19:15 hod. ukončil
jednání zastupitelstva obce Dubenec.
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 08.03.2017 – viz příloha č.1 - 26. USNESENÍ ZO
Dubenec konaného dne 08.03.2017.
Příloha č.2 – Prezenční listina
Příloha č.3 – Smlouva o pachtu s Paclík s.r.o.
Příloha č.4 – Žádost o dotaci na dopravu + vzor smlouvy Královehradecký kraj
Příloha č.5 – Žádost kroužku mladých modelářů při ZŠ Dubenec
Příloha č.6 – Nabídky k poptávkovému řízení na pasportizaci kanalizace v Dubenci
Příloha č.7 – Nabídka 164484 na myčku nádobí DWASH50
Datum vyhotovení zápisu: 15.03.2017

Starosta obce:

Ověřovatelé zápisu:

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

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

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

