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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

27.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 12.04.2017
Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 19:02 hodin. Přítomni byli členové ZO: Jaroslav
Huňat, Petr Krejčí, Petr Čtvrtečka, Irena Hlavová, ing. Jaroslav Čížek, Bohumil Tomášek,
Renata Derdová, Luboš Lesák a Radomír Joneš. Zastupitelé Ondřej Janeček 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.
Byl navržen následující program zasedání ZO dne 12.04.2017:
Schválení programu zasedání.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
Informace o činnosti OÚ Dubenec (ZO Dubenec).
Pozemková úprava Lanžov, projednání plánu společných zařízení.
Projednání školského obvodu pro MŠ.
Žádost o příspěvek - Papíroví modeláři - liga CPM.
Žádost o příspěvek - Obec Doubravice - nákup automatického defibrilátoru.
Projednání účetní závěrky Základní školy Dukelských bojovníků a Mateřské školy
Dubenec, okr. Trutnov.
9) Rozpočtová změna č.1/2017.
10) Diskuse, závěr
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Pan starosta vyzval zastupitele k možnému doplnění, nebo změně programu. Zastupitelé
této možnosti nevyužili a tak nechal pan starosta hlasovat o usnesení.
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226/2017-27.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 12.04.2017:
Schválení programu zasedání.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
Informace o činnosti OÚ Dubenec (ZO Dubenec).
Pozemková úprava Lanžov, projednání plánu společných zařízení.
Projednání školského obvodu pro MŠ.
Žádost o příspěvek - Papíroví modeláři - liga CPM.
Žádost o příspěvek - Obec Doubravice - nákup automatického defibrilátoru.
Projednání účetní závěrky Základní školy Dukelských bojovníků a Mateřské školy
Dubenec, okr. Trutnov.
9) Rozpočtová změna č.1/2017.
10) Diskuse, závěr
9-0-0
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele
usnesení
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 12.04.2016 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.
227/2017-27.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje
a) schvaluje zapisovatelem zápisu
b) schvaluje ověřovateli zápisu
c) schvaluje přípravou návrhu usnesení

3.

Petra Krejčího
ing. Jaroslav Čížek a Bohumila Tomáška
Petra Čtvrtečku
9-0-0

Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci a ZO Dubenec

Pan starosta informoval o tom, že byly rozeslány informační dopisy s poplatky, probíhají
platby jak na účet tak hotově. V obci se rovněž šíří mylná informace, že z důvodu EET není
možné platit poplatky hotově. Vyzval zastupitele k tomu, aby v případě dotazů občanů
odpovídali, že toto není pravda, poplatky je samozřejmě možné hradit i nadále hotově do
pokladny OÚ.
V prvním březnovém týdnu bylo provedeno první vzorkování vody z obecního vodovodu.
V návaznosti na problémy s pořizováním pasportů byl do obce pořízen program Gramis, nyní
umíme veškeré pasporty zadávat sami a jejich pravost pouze ověřujeme správním orgánem
(většinou Městský úřad ve Dvoře Králové n.L.) Výstup z programu se dá propojit i
s webovým prohlížečem, takže občané si v katastru obce mohou sami najít parcely,
inženýrské sítě, mobiliář, zeleň apod. Také je k dispozici aplikace pro přihlášené klienty, tedy
zastupitele a pracovníky obce, jedná se o rozšířené zobrazení, například jde graficky
zobrazit poplatky - nad každou nemovitostí svítí ikona popelnice, popřípadě psa, ve chvíli,
kdy majitel zaplatí, tak se změní barva z červené na zelenou. Stejně lze řešit nemovitosti
připojené k vodovodu, apod.
V rámci studie zásobování obce Vilantice pitnou vodou byla provedena kontrola a zjišťování
úpravny pitné vody v Dubenci. Vrt svou vydatností, i po připojení areálu Karsit agro a.s., je
schopen zásobovat pitnou vodou i obec Vilantice. Pro trasu vodovodního přivaděče bylo
využito polních cest, které jsou po pozemkové úpravě v majetku obce Dubenec a obce
Vilantice. Přibližná trasa vodovodu je zobrazena na obrázku, viz. níže. (červeno-modrá čára)
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Trasa vodovodu strategicky vede
kolem silného vodního zdroje v tzv.
Teplicích. Tento zdroj měl být původně
zdrojem pro zásobování celého
Mikroregionu Hustířanka. Dle vyjádření
hydrogeologa vrt svou vydatností
pohodlně stačí na zásobování města
velikosti Dvora Králové n. L. nebo
Jaroměře.
V případě
budoucího
nedostatku vody by bylo možné využít
i tento vodní zdroj pro zásobování
Dubence a Vilantic.
Obec Dubenec by pouze musela
rozšířit akumulační nádrž z 50m3 na
100m3 a dovybavit úpravnu dalším
čerpadlem, které by zásobovalo
Vilantický vodovodní řad až do
automatické tlakové stanice. Všechny
tyto náklady by případně byly pokryty
dotací.
Ing. Čížek vyjádřil svůj nesouhlas
s tímto záměrem. Podle jeho názoru
nevidí důvod k tomuto opatření a obec Dubenec by si svou vodu měla chránit jako
strategickou surovinu. Pan starosta mu odpověděl, že dle hydrogeologických průzkumů
vydatnost vrtu přesahuje kapacity potřeb Dubence. Surová voda by se tak mohla prodávat
Vilanticím a zároveň by se docílilo možnému propojení vodovodních soustav dále směrem
na Hradec Králové. Ing. Čížek odpověděl, že nevidí důvod k prodeji vody, protože
momentálně obec na vodě vydělává, tedy pokud posoudí roční finanční výkaz obce. Pan
starosta mu odpověděl, že kalkulace vody je vyrovnaná, v roce 2016-2017 se podařilo
vymoci většinu dluhů za vodné a naopak v celkové kalkulaci nejsou započítány celkové
odpisy a je udržován pouze fond obnovy. Ing. Čížek se dál zeptal proč není tedy vodné
v úrovni 50 až 60 Kč. Pan starosta mu odpověděl, že toto bylo vůlí zastupitelstva a o další
kalkulaci se bude opět jednat v roce 2017.
Pan starosta oznámil, že dne 16.3.2017 jednal prostřednictvím Hustířanka služby s.r.o. o
možnosti převzetí pobočky České pošty. Dohoda zatím nebyla uzavřena, rovněž bylo panu
starostovi sděleno, že Česká Pošta jedná se společností Coop Dvůr Králové n.L. se kterým
rovněž nebyla uzavřena dohoda a je tedy možné se do vyjednávání o pobočce Pošta Partner
zapojit. Požádal tedy, aby mi byly sděleny konkrétní podmínky převzetí pobočky Pošta
Partner. O dalším postupu Vás informovat po jednání se zástupci České Pošty, které
proběhne koncem dubna.
Tento den rovněž proběhlo jednání Mikroregionu Hustířanka. Jak pan starosta informoval na
minulém zasedání ZO, pan Josef Karel, předseda rezignoval na svou funkci. Pan Karel
navrhl jako svého nástupce pana Jelínka, ale ten ze zdravotních důvodů odmítl. Paní
Dagmar Jarošová, starostka Vilantic, nominovala starostu Dubence na funkci předsedy DSO
Hustířanka a ten byl následně zvolen. Místopředsedové zůstali stejní, pan Jelínek a paní
Jarošová. V současnosti pan starosta přebírá agendu DSO, řeší nedokončené projekty a
výsledky kontrol. Rovněž požádal zastupitele, ale i občany, kteří by se chtěli zapojit do práce
v mikroregionu, nebo mají nápady na projekty, které sahají za hranice Dubeneckého
katastru, ať se panem starostou spojí, budou vyslechnuti jejich a návrhy projednány.
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Dne 20.3.2017 pan starosta společně se stavebním úřadem projednávali podání námitky
proti novému územnímu plánu. Námitka fyzické osoby směřovala proti vyloučení lokality
v dolním Dubenci ze zastavitelného území obce. Tento vlastník v prosinci 2016 zakoupil
pozemky na louce za pekárnou se záměrem přípravy území na výstavbu rodinných domů.
Tato lokalita byla dle starého územního plánu v zastavitelném území. Po provedené studii
Povodí Labe s.p. a společnosti
Envicons došlo ke zjištění, že
tyto plochy jsou ohroženy
povodní
z vybřežené
Hustířanky. Proto jsme se
s projektanty územního plánu
domluvili na vyloučení této
lokality.
S tím
ovšem
nesouhlasil
nový
vlastník
pozemku a informoval nás o
tom, že by odškodnění za
znehodnocenou investici po
obci vymáhal soudně. Domluvili
jsme se tedy na vrácení této
lokality do zastavitelného území
jako Z8 a omezení stavby
rodinných
domů
formulací
v textové části územního plánu
následovně
“ - v navazujících řízeních bude
prokázáno, že zástavba nebude
ohrožena rozlivem povodní
(umístění
na
pozemku,
technické
řešení
budoucí
zástavby)“
Stavební úřad tedy před umístění stavby vždy přezkoumá návrh stavby a její ohrožení
povodní.
Tím se ovšem schválení nového ÚP protáhne o 2 měsíce, protože zde musí být stanovisko
SEA o ochraně přírody, které vydává Krajský úřad. Takto změněný územní plán se musí
opět zveřejnit a veřejně projednat s patřičnými lhůtami.
Dne 22.03.2017 proběhla první schůzka konkursní komise k výběru nového ředitele/ky
Základní a mateřské školy. Celkem byly doručeny 3 přihlášky. Na této schůzce byly otevřeny
obálky s přihláškami a uchazeči byli prověřeni z hlediska dosaženého vzdělání, praxe a
dalších podmínek účasti v konkursním řízení. Nakonec došlo k vyřazení jedné z uchazeček a
to z důvodu nedostatečné praxe a nedokončeného vzdělávacího programu. Další jednání a
ústní konkurs s uchazeči proběhne 24.4.2017 od 09:00 hod.
Ve dnech 23-24/3/2017 proběhlo
letošní první odkalení vodovodu,
dále jsem projednal propojení
vodovodního řadu na sídlišti před
nemovitostmi
p.Kuzara
a
p.
Černušky.
Tímto okruhem dojde k uvolnění
kalů a odpuštění v šachtě u čp.122
(Janečkovi), nebo na hydrantu před
čp.168 ( Černuškovi)
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V pátek 24.3.2016 proběhlo jednání koordinační skupiny MAP (Vzdělávání) z výsledků práce
jednotlivých pracovních skupin jsme již začali připravovat text akčního plánu. I nadále
hledáme do týmu občany, kteří budou mít zájem o tvorbu plánu vzdělávání Královedvorska.
Dne 29.03.2017 pan starosta společně s památkáři provedli inventarizaci oltářů a vnitřního
zařízení kostela. Dle jejich slov se připravuje dokument, který bude poté zaslán vlastníkovi
kostela s návrhem na řešení údržby a renovace vybavení kostela.
Tento den pan starosta rovněž jednal se starostou obce Doubravice o příspěvku na First
rsponder. Více bude dále jako samostatný bod jednání.
Odpoledne proběhla schůzka pracovní skupiny MAP k mimoškolnímu zdělávání a
volnočasové náplni dětí.
Dne 30.03.2017 byl objednán pasport Kanalizace II. etapa u společnosti Ekolservis.
Z objednávky jsem vynechal zákres do počítačového systému obce, tyto práce si provedeme
sami na základě geodetického zaměření.
Dne 31.03.2017 byly objednány projekční práce na změnu dispozice bytu školníka na hernu
pro předškoláky. Host Mgr. Malý, ředitel ZŠ a MŠ, zastupitelům sdělil, že se ve spolupráci
s obcí připravuje změna bytu školníka na třídu pro předškoláky, která by šla v odpoledních
hodinách využít i jako družina pro nejmenší školáky. Pan starosta dodal, že připravuje žádost
o dotaci na tzv. školní kluby, kdy by z prostředků operačního programu zaměstnanosti bylo
možné investovat stavební úpravy a na dva roky získat prostředky ne mzdu vychovatelů.
Limitem je obsazenost, tedy do 6 dětí poskytne fond peníze na jednoho vychovatele, při větší
kapacitě maximálně na dva vychovatele.
Dále v tomto týdnu proběhla revize výsuvného žebříku. Předávka staveniště – Cesta do
Končin a Hřibojed. Jednání s úřadem práce ohledně VPP. Dále jsem se účastnil školení a
konference pro Mikroregiony a spolupráci se spolkem pro obnovu venkova, kterého se
účastnili i Zástupci ministerstva pro místní rozvoj a radní Královehradeckého kraje pro místní
rozvoj a cestovní ruch, který měl nad konferencí záštitu.
Dne 9. března 2017 ve 2:28 byl nahlášen požár u Biskupiču, pan starosta touto cestou
poděkoval zásahové jednotce za perfektně provedený zásah. Pan starosta po požáru
seniorům, manželům Biskupičovým, nabídnul náhradní ubytování v uvolněném bytě
v základní škole, ale sami si zařídili ubytování u příbuzných. V bytě ve škole je nyní
přechodně ubytován pan Patrik Biskupič. (Do 30.06.2017)
Dne 3. dubna 2017 byla dokončena změna výjezdových plánů JPO III SDH Dubenec a do
sdružené požární ochrany byly přibrány obce Litíč a Nouzov. V průběhu dubna-května dojde
ke změně požárních řádů a jednotka bude seznámena s místními zdroji požární vody, sklady
nebezpečných látek apod.

Dále pan starosta oznámil o dění na úseku údržby zeleně.
Od 04.04.2017 je v servisu traktor, provádí se kompletní údržba a seřízení. Zpět v „akci“ by
měl být 10-12/4/2017.
Od 01.04.2017 (fyzicky od 03.04.2017) nastoupili pan Folk a pan Hajník v režimu VPP. Byly
vertikutovány plochy trávníku o OÚ, dále byly dosypány pískem a vyhnojeny trávníkovým
hnojivem. V příštím týdnu proběhne to samé v parku u Pekárny.
Dořezáváme pařezy stromů na hřišti. Obci byla doručena další nabídka na frézování pařezů,
ale byla cca o 20% dražší než původní nabídka firmy Martina Čepy. S ním jsem se tedy
dohodl na několika etapách v průběhu 2 let. Začneme hřištěm v dolním Dubenci a poté
pařezy kolem toku Hustířanky tak abychom mohli co nejvíce využívat mulčovač a sekačku.
Proběhla výměna řídící jednotky na kotli v ordinaci doktorky a prostorách služeb na
zdravotním středisku.
Byla opravena zásahová CAS T148 – byl proveden nástřik povozku, seřízeny ventily motoru,
opraveny brzdy a byl nainstalován přívod k čelnímu skrápění.
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Bylo krátce shrnuto dění v kultuře a sportu.
Tenisté si udělali brigádu na kurtech, byly upraveny thuje u tenisových kurtů z vysokozdvižné
plošiny p. Rejla. Dále předal slovo panu Radku Jonešovi, ten oznámil, že tenisté vyčistili
plochu kurtu a dosypali umělý povrch pískem. Tím se podařilo o další rok prodloužit nutné
velké čištění plochy kurtu za pomoci tlakové vody a dosypání nového písku. Pan starosta
dále uvedl, že hřiště na volejbal a nohejbal bude takto upraveno v květnu-červnu.
Dne 12.3.2017 proběhl karneval v penzionu na faře, pan starosta předal slovo paní Renatě
Derdové. Ta oznámila, že se karnevalu účastnilo zhruba 80 dětí a rodičů. Byla to velmi
vydařená akce a poděkovala touto cestou všem, kdo s organizací pomáhali. Dále oznámila,
že rovněž divadelní představení ochotníků ve škole bylo velmi pěkné a zábavé.
Pan starosta dále oznámil, že se připravuje tradiční Velikonoční turnaj ve stolním tenise, dne
16.4.2017 v penzionu na faře. Definitivně bylo rozhodnuto o jedné superskupině
registrovaných a třech skupinách neregistrovaných. Poté možnost zápasu vítězů obou
turnajů, jak registrovaných, tak neregistrovaných.

4)

Pozemková úprava Lanžov, projednání plánu společných zařízení.

Obec Lanžov dokončuje komplexní pozemkovou úpravu. Obce Dubenec se toto schvalování
týká v úsecích hranic katastru, na kterých jsou tzv. společná zařízení (Cesty, poldry,
protierozní zařízení). Co se KoPÚ Lanžov týče tak se jedná o tyto společné zařízení:
a) Cesta C3A, která se napojuje na stávající propustek P1 a cestu v k.ú. Dubenec.
V KoPÚ Lanžov „Propojení cesty C3B a cesty C1-R. Od cesty C3B se odděluje na
hranici orné půdy a vede po jejím okraji až k cestě C1-R; U cesty je navržen nový
propustek P72 (staničení 245 m) o dimenzi DN 600/14 m, který bude převádět příkop
SP43 přes cestu C3A.“
b) Lokální biokoridor LBK3. společný na hranicích k.ú. Lanžov a k.ú. Dubenec. V KoPÚ
Lanžov „Lokální biokoridor LBK 3 - Charakteristika ekotopu a bioty: Biokoridor je
převážně funkční ve směru od jihu k severu, prochází hlavně stávajícími lesními
porosty. Propojuje regionální biocentra Vřešťovská bažantnice a lokální biocentra č.
16, 17, 18 a 23, která se nacházejí mimo obvod KoPÚ. V řešeném území prochází
krátkým úsekem přes TTP
do biocentra č. 18 (mimo
obvod KoPÚ) a dále
pokračuje opět řešeným
územím podél VT1 až do
biocentra č. 23 (mimo
obvod
KoPÚ).
Návrh
opatření: Zachovat lesní
porosty, nespojité části
případně dolesnit vhodnou
skladbou dřevin, kterou
tvoří duby a zčásti buky a
doplnit vhodným keřovým
patrem. Průběh převzat z
ÚPD
obce
Lanžov;
Biokoridor nebude v rámci
KoPÚ
samostatně
parcelně
vymezen.;
Vymezení provedeno s
přihlédnutím
ke
skutečnému stavu, aby
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nevedl přes intravilán obce a přilehlé oplocené zahrady; Minimální šířka 22 m; Délka
v KoPÚ – 795 m; Výměra v KoPÚ - 2,57 ha.
Pan starosta otevřel rozpravu k tomuto bodu jednání, ale ze strany zastupitelů nebyly dotazy
ani připomínky a tak nechal hlasovat o usnesení.
228/2017-27.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec souhlasí s plánem společných zařízení vyplývajících z KoPÚ
Lanžov v navazujícím území k.ú. Dubenec.
9-0-0

5)

Projednání školského obvodu pro MŠ.

Pan starosta oznámil, že tak jako na předminulém jednání bylo projednáno zřízení školského
obvodu pro Základní školu, je nutné to samé projednat pro spádový obvod mateřské školy.
Pro připomenutí - 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 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.
Po konzultaci s ředitelem ZŠ a MŠ, Mgr. Alešem Malým, bude dobré schválit dohody se
spádovými obcemi, Doubravice, Vilantice, Velký Vřešťov a Litíč, tak aby nám kapacita školky
stačila.
Ze strany zastupitelů poté nebylo dalších otázek a bylo přistoupeno k hlasování o usnesení.
229/2017-27.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje
1) dohodu o školském obvodu pro předškolní vzdělávání s obcemi:
a) Obec Doubravice, IČ: 00580759 se sídlem Doubravice 155, PSČ: 54451,
b) Obec Litíč, IČ: 00581046, se sídlem Litíč 50, PSČ: 54401,
c) Městys Velký Vřešťov, IČ:00484776, se sídlem Velký Vřešťov 34, PSČ: 54454
d) Obec Vilantice, IČ: 00580767, se sídlem Vilantice 101, PSČ: 54401,
2) pověřuje starostu obce podpisem dohody s obcemi s odst. 1) tohoto usnesení.
9-0-0

6)

Žádost o příspěvek - Papíroví modeláři - liga CPM.

Pan starosta oznámil, že Ing. Provazník dodal žádost o příspěvek dle pravidel pro
přidělování finančních darů zastupitelstvem obce a navrhnul příspěvek schválit
230/2017-27.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje finanční dar ve výši 5000,- Kč kroužku papírových modelů při Základní
škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec, IČ:75017881, se sídlem
Dubenec 156, 54455 Dubenec,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy a poskytnutí daru se Základní školou
Dukelských bojovníků a mateřskou školou, Dubenec, IČ:75017881, se sídlem
Dubenec 156, 54455 Dubenec, zastoupenou ing. Provazníkem, vedoucím kroužku
papírových modelářů.
9-0-0
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7)
Žádost o příspěvek - Obec Doubravice - nákup automatického
defibrilátoru.
Obec Doubravice, prostřednictvím svého starosty Miloše Valáška požádala o finanční
příspěvek na pořízení automatického defibrilátoru.
Ve spolupráci se záchranáři z Rescue Stopaři z.s. zastoupenou předsedou Vítem Paulou se
obec Doubravice zapojila do projektu Zdravotní záchranné služby (ZZS) v Hradci králové pod
názvem „First repondery“. V praxi se jedná o zakoupení automatického defibrilátoru a
vyškolení čtyř zdravotníků na jeho použití. Zdravotník „ve službě“ (má u sebe automatický
defibrilátor) má neustále zapnutý mobilní telefon, jeho pozice se on-line přenáší na displej
integrovaného záchranného systému. Pokud dojde k hlášení o srdeční příhodě a tento
zdravotník je blíž než posádka záchranné služby je mu na mobil zaslána SMS se
souřadnicemi polohy pacienta a po převzetí případu pomocí mobilního telefonu je navigován
na místo. V Doubravicích je dobrá, že většina záchranářů má již zkušenosti a v případě
manželů Paulových se jedná o důchodce, kteří mají čas držet pohotovosti k výjezdu.
Takto se v okolí Hradce Králové podařilo výrazně snížit dobu první pomoci, v některých
oblastech až pod 5 minut.
Pan Valášek mne požádal o projednání v zastupitelstvu a příspěvek 1500,- Kč na nákup
automatického defibrilátoru, který stojí 56861,50 Kč vč. DPH. Dále pan starosta navrhnul
příspěvek schválit.
Pan Čtvrtečka a pan Lesák oznámili, že za jednotku JPOIII rovněž jednali
s Královehradeckými záchranáři a mají rovněž přislíben automatický defibrilátor, nebude se
však jednat o nový přístroj, ale o nepoužitý přístroj, který bude nahrazen novým u záchranné
služby. Problém ovšem bude s výjezdem v letním období, kdy většina členů JPOIII je
v zaměstnání.
231/2017-27.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje finanční dar ve výši 1500,- Kč obci Doubravice, IČ:00580759, se sídlem
Doubravice 155, 54451 pošta Dvůr Králové n.L.,
b) pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy s obcí Doubravice, IČ:00580759,
se sídlem Doubravice 155, 54451 pošta Dvůr Králové n.L., zastoupenou Milošem
Valáškem, starostou obce.
9-0-0

8)
Projednání účetní závěrky Základní školy Dukelských bojovníků a
Mateřské školy Dubenec, okr. Trutnov.
Pan starosta oznámil, že se nad výsledky závěrky s ing. Čížkem jsme se sešli 11.4.2017. Po
kontrole paní Řehákové a paní Derdové byly zjištěny chyby ve finálním dokumentu. Pro
upřesnění v dokumentu závěrka jsou všechny majetkové účty nulové, ale součet majetku je
zde vytisknut v souhrnu. Kontrola tedy navrhuje schválit účetní závěrku školy s výhradou do
příštího období. To v praxi znamená, že chyba v tiskopise bude opravena čtvrtletní účetní
závěrkou, která se odesílá na kraj. Ing. Čížek uvedl, že mu připadá zvláštní, že závěrka
prošla každý rok ve stejném znění a byla duplicitně kontrolována krajskými orgány, a nyní je
špatně. Pan starosta mu odpověděl, že podle zjištění paní Řehákové, účetní obce, závěrka
až letos vykazuje tuto chybu. Pan Joneš se zeptal, jestli je tedy známo, kdo chybu v účetní
závěrce udělal. Ing. Čížek oznámil, že je to jeho chyba a že již podnikl kroky aby se
neopakovala.
Pan starosta nechal hlasovat o usnesení.
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232/2017-27.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec nezjistilo, že by účetní závěrka zřizované organizace Základní
škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec, IČ:75017881, se sídlem Dubenec
156, 54455 Dubenec za rok 2016, neposkytla v rozsahu předložených dokladů v souladu s
§4 vyhlášky č.220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky v souvislosti s účetními záznamy provedenými do následujícího účetního období,
které budou skutečnostmi obsaženými v účetní závěrce následujícího účetního období.
8-0-1
Záznam hlasování (Jaroslav Huňat - PRO, Petr Krejčí - PRO, Petr Čtvrtečka - PRO, Irena
Hlavová - PRO, ing. Jaroslav Čížek – ZDRŽEL SE, Bohumil Tomášek - PRO, Renata
Derdová - PRO, Luboš Lesák – PRO, Radomír Joneš - PRO.

9)

Rozpočtová změna č.1/2017.

Pan starosta oznámil, že byla účetní obce vypracována první rozpočtová změna. Tuto
změnu rozpočtu zastupitelům přednesl a uvedl, že podle nových pravidel pro zveřejňování
bude tento dokument na webových stránkách obce a rovněž přílohou jednání dnešního ZO.
Dále nechal hlasovat o usnesení.
233/2017-27.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č.1/2017.
9-0-0
pan starosta se zastupitelů dotázal, na jejich názor s účastí obce v soutěži Vesnice roku.
Zastupitelé vyjádřili velký zájem o přihlášení obce do této soutěže a tak pan starosta
navrhnul dodatečnou změnu programu a doplnění o přihlášku obce do soutěže Věsnice roku
2017. Byla přijata následující usnesení.
234/2017-27.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec dodatečně schvaluje změnu programu jednání o doplnění o
bod č.10, Přihláška obce Dubenec do soutěže Vesnice roku 2017. Další bod se posouvá.
9-0-0
235/2017-27.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje přihlášení obce do soutěže Vesnice roku 2017,
b) pověřuje starostu obce vyplněním a odesláním přihlášky do soutěže Vesnice roku
2017.
9-0-0

10.





Diskuse, závěr
Ing. Čížek na úvod diskuse ještě uvedl k účetní závěrce to, že navrhnul paní
Řehákové opravu odeslané účetní závěrky. Paní Řeháková mu údajně odvětila, že
opravu dělat nemá.
Pan Joneš se dotazoval na zametání obce a na termín stavby II. etapy chodníků. Pan
starosta mu odpověděl, že zametání začne v týdnu po Velikonocích. Co se druhé
etapy stavby chodníků týče, tak již obec získala rozhodnutí o umístění stavby. Do
konce dubna bude zpracován a podán projekt pro stavební povolení. Nyní čekáme na
vypsání II. kola podání žádostí o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury,
abychom žádost o dotaci 85% podali.
Pan Čtvrtečka se dotázal zda obec nemá někde zbytečně uloženou hlínu, kterou by
hasiči potřebovali do areálu u požární zbrojnice. Pan starosta mu odpověděl, že obec
nyní žádnou „volnou“ hlínu nemá. Mgr. Malý nabídnul vyzrálý kompost a hlínu, která
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je v zahradě školy. Pan Čtvrtečka se s Mgr. malým domluvili na odvozu.
Pan Čtvrtečka dále seznámil zastupitele se stavem stavby nové základny pro požární
sport a dalšími úpravami v areálu požární zbrojnice.

Další podněty ani dotazy do diskuse dále nebyly a tak pan starosta v 20:33 hod. ukončil
jednání zastupitelstva obce Dubenec.
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 12.04.2017 – viz příloha č.1 - 27. USNESENÍ ZO
Dubenec konaného dne 12.04.2017.
Příloha č.2 – Prezenční listina
Příloha č.3 – KoPÚ Lanžov, situace a textová část
Příloha č.4 – Žádost a darovací smlouva – papíroví modeláři
Příloha č.5 – Žádost, darovací smlouva a dopis záchranářů Rescue Stopaři z.s.
Příloha č.6 – Účetní závěrka ZŠ a MŠ Dubenec
Příloha č.7 – Protokoly z kontrol ZŠ a MŠ Dubenec
Datum vyhotovení zápisu: 20.04.2017

Starosta obce:

Ověřovatelé zápisu:

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

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

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

