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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

29.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 21.06.2017
Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 19:02 hodin. Přítomni byli členové ZO: Jaroslav
Huňat, Renata Derdová, Petr Krejčí, Ondřej Janeček, Irena Hlavová, ing. Jaroslav Čížek,
Bohumil Tomášek, Luboš Lesák a Radomír Joneš. Zastupitelé Jan Jarolímek a Petr
Čtvrtečka byli z jednání omluveni.
Pan starosta uvítal zastupitele a hosty, dále oznámil, že zastupitelstvo obce je usnášení
schopné. Poté přečetl program zasedání ZO tak jak byl navržen na pozvánce a programu.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Schválení programu zasedání.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
Informace o činnosti OÚ Dubenec (ZO Dubenec).
Projednání dotace KHK na zvýšení akceschopnosti JPOIII
Projednání závěrečného účtu obce Dubenec za rok 2016
Žádost o příspěvek - SPOZ.
Diskuse, závěr

Po přečtení se pana starosta dotázal na doplnění, případně na změnu v programu jednání.
Sám poté oznámil, že doplňuje program jednání ZO o bod projednání rozpočtové změny
č.2/2017, kterou zařadí jak bod č.7. Ze strany zastupitelů nebylo dotazů, ani připomínek a tak
bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č.241/2017-29.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 21.06.2017:
1) Schválení programu zasedání.
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
Informace o činnosti OÚ Dubenec (ZO Dubenec).
Projednání dotace KHK na zvýšení akceschopnosti JPOIII
Projednání závěrečného účtu obce Dubenec za rok 2016
Žádost o příspěvek – SPOZ
Projednání rozpočtové změny č.2/2017
Diskuse, závěr
9-0-0

2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele
usnesení
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 21.06.2017 byl navržen Petr Krejčí,
ověřovateli zápisu ing. Jaroslav Čížek a Bohumil Tomášek, zpracovatelem usnesení Renata
Derdová. Pan starosta se dotázal zastupitelů zda souhlasí s nominací a poté přečetl
usnesení.
242/2017-29.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
Renatu Derdovou
9-0-0

Informace o činnosti OÚ Dubenec a ZO Dubenec

Pan starosta se předem omluvil za stručnost informací, které poskytne, a oznámil, že před
týdnem byla počítačová síť obce napadena virem a v některých případech úřad přišel o data
v některých počítačích až do roku 2012. Byly napadeny i tzv. stínové kopie a tak se podařilo
obnovit jen část souborů. Nyní je zálohování změněno na ukládání na pevné a oddělené
úložiště, ne jak tomu bylo doposud křížem na další počítače. Vir, který úřad napadl se skrýval
v souboru zaslané faktury.
Projekty obce ovšem pokračují dál. Obec nyní aktivně pracuje na dvou projekčních akcích a
to „Změna užívání bytu školníka na předškolní učebnu“ a „Rekonstrukce WC a umývárny v
budově požární zbrojnice“. Další stěžejní projekt „Chodníky v obci Dubenec, II etapa“ čeká
na poslední stanovisko a to od Dopravního inspektorátu Policie ČR. Poté bude schváleno
územní rozhodnutí a bude podána žádost o stavební povolení na odbor dopravy při Mě.Ú. ve
Dvoře Králové n.L.
Výstavba polní cesty HC1 pokračuje podle harmonogramu. Pouze na Hřibojedské straně pod
hrází rybníka bude nutné vyřešit podmáčení terénu jiným druhem stabilizace podloží.
Pozemkový úřad získal stavební povolení k první etapě stavby protierozních pásů, mezí a
průlehů doplněných ovocnými stromy. Jako první bude řešena severovýchodní část polí,
svažujících se do obce. V roce 2018 by tedy měli vzniknout travnaté pásy, meze a průlehy
pod a nad hřbitovem, nad objektem Karsit Agro a.s. až do Končinské rokle a dva travnaté
pásy nad bytovými domy.
Dále se pan starosta věnoval úseku údržby zeleně a komunálních služeb. Oznámil, že traktor
TRH9800 je v servisu už 3 týden. Nastaly problémy s elektronikou. Dle sdělení
autorizovaného servisu máme jeden z prvních modelů, kde byla použita kombinace
Japonské řídící jednotky motoru a Italské řídící jednotky pojezdu. Tato kombinace se již nyní
nedodává a tak jsou u Italského výrobce objednány obě jednotky, které se však ještě musí
naprogramovat podle výrobního čísla motoru. Namísto toho byl obci od 14.6.2017 zapůjčen
traktor TRX9200, do doby než bude náš traktor v pořádku.
Dále oznámil, že nákladní vůz Alficar bude 15.6.2017 odvezen do autorizovaného servisu,

3
nastaly problémy s převodovkou – nelze zařadit rychlost.
V obci proběhla 1. etapa frézování pařezů – zejména na disponovaných místech kde seče
obecní technika, tak aby se předešlo poškození. Byl podruhé posekán hřbitov. Dále se pan
starosta omluvil za zpoždění se sekáním trávy. Uvedl, že snad každý den je konfrontován s
nějakou závadou, nebo poškozením techniky, tento stav ještě v minulosti nikdy nenastal.
Byl vyměněn plynový kotel v bytě č. 3 na zdravotním středisku. Došlo k prasknutí výměníku
na ohřev vody, ta začala z výměníku vytékat a následně poškodila řídící jednotku. Vzhledem
ke stáří kotle nebylo rentabilní tuto závadu opravovat a tak byl zakoupen kotel nový. Jelikož
se jednalo o poškození kotle tzv. „vodovodní škodou“ bylo uplatněno plnění pojištění.
Pan starosta oznámil, že bylo vydáno první číslo čtvrtletníku Mikroregionu Hustířanka.
Pan starosta se dále věnoval dění v kultuře a sportu. Uvedl, že v průběhu června proběhly
první hasičské slavnosti a dětský den. Předal slovo panu Lesákovi, který se vyjádřil k I.
ročníku hasičských slavností. Pan Lesák uvedl, že nejen pro obyvatele Dubence hasiči
připravili kulturně-společenskou akci, kterou nazvali Hasičské slavnosti. Odpolední program
pro seniory a děti byl poněkud slabší, ale areál se obstojně naplnil na večerní koncert
skupiny Green day revival a další části hudebního programu, bohužel na červen byla velmi
studená noc a tak někteří lidé odešli brzy domů. Pan Lesák poté zhodnotil první ročník jako
vydařený a na příští rok přislíbil minimálně stejný rozsah akce.
Poté hovořila paní Derdová o dětském dni, který se letos poprvé konal v pátek. Byla velká
škoda, že došlo k nepochopení ze strany základní školy, kdy původní program byl připraven
tak, že do 13:00 hod bude ve škole sportovní den a poté se děti přesunou do areálu
k požární zbrojnici, kde pro ně bude připraven zábavní program ze strany obce. Bohužel
základní škola na pátek 1.6.2017 naplánovala žákům z druhého stupně zájezd a tak se
k hasičárně po dostali jen děti mladší. Pro ně obec připravila „Nanukovou show“ představení
mladých herců se spoustou soutěží, scének a písniček a také velkým množstvím odměn.
Dětského dne se účastnilo zhruba 70 dětí.
Dále paní Derdová oznámila, že na muzikál Sybila se podařilo naplnit jeden autobus, tedy 45
lidí. Muzikál se velmi líbil.
Pan starosta dále oznámil, že se připravují klasické prázdninové akce, které jsou v režii SDH
jako Dubenecký pohár, 1. Kolo východočeské hasičské ligy a noční soutěž.

4.

Projednání dotace KHK na zvýšení akceschopnosti JPOIII

Pan starosta oznámil, že využil dotačního programu na zvýšení akceschopnosti zásahové
jednotky hasičů a to tím, že bude umožněno dvou členům JPOIII rozšíření řidičského
oprávnění na skupinu C. Jedná se o Ondřeje Tomáška a Pavla Šimka. Krajský příspěvek je
20.000,- Kč, zbytek doplatí obec z rozpočtu. Rada Královehradeckého kraje žádost obce
projednala a schválila, teď je na zastupitelstvu aby schválilo smlouvu o poskytnutí dotace,
která byla přílohou materiálů k projednání. Ze strany zastupitelstva nebylo dotazů, ani
připomínek a tak bylo přistoupeno k hlasování.
243/2017-29.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí se smlouvou o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královehradeckého
kraje č.17RD12-0010,
b) pověřuje starostu podpisem smlouvy č.17RD12-0010 s Královehradeckým krajem, IČ:
70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové, zastoupeným
PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D, hejtmanem.
8-0-1
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5.

Projednání závěrečného účtu obce Dubenec za rok 2016

Pan starosta oznámil, že jako každý rok je nutné projednat závěrečný účet obce. Tento
dokument se skládá ze Souhrnu závěrečného účtu, Formuláře FIN 2-12, Přílohy 40,
Rozvahy, Výkazu zisku a ztrát a ze zprávy o kontroly o hospodaření vše za rok 2016. Vše je
zveřejněno a ke stažení z úřední desky: http://www.dubenec.cz/urad/uredni-deska.html
Součástí zveřejnění jsou i výkazy zřizované organizace Základní a mateřská škola včetně
všech účetních údajů a protokolů z kontrol. Pan starosta shrnul hospodaření obce jako
zodpovědné a shrnul rok 2016 tak, že v rámci rozpočtu se podařilo splnit závazky, které si
zastupitelstvo předsevzalo. Oproti plánovanému přebytku 656 tis. Kč se podařilo tento
přebytek navýšit na 1086,4 tis. Kč.
Ing. Čížek uvedl, že dle jeho názoru mohlo být hospodaření obce ještě lepší, vadí mu
například velké náklady na zaměstnance, která odvání z rozpočtu obce prostředky mimo
investice. Pan starosta mu odpověděl, že zvýšená zaměstnanost bude řešena sociálními
podniky Hustířanka služby s.r.o. a Pěstitelské centrum Dubenec s.r.o., kam se převedou
současní zaměstnanci a v údržbě zeleně zůstanou pouze dva zaměstnanci, jako tomu bylo
do roku 2015. Dále uvedl, že oproti minulému zastupitelstvu, které pracovalo v počtu sedmi
zastupitelů je nyní obsazenost zastupitelstva plná, tedy 11 zastupitelů a to je rovněž velký
mzdový náklad, což je ovšem nedílný mandatorní výdaj, se kterým obec musí vždy počítat.
Je ovšem možné, že náklady na zastupitelstvo ve výkazech předchozího období v porovnání
se současným stavem vypadá špatně. Ing. Čížek dále uvedl, že by chtěl více kontrolovat
čerpání prostředků obce. Pan starosta mu odpověděl, že v rámci finančního výboru, orgánu
zastupitelstva, se může pověřit ke kontrolám a provádět je. Ovšem jako celý finanční výbor,
včetně vzájemných schůzí, hlasování a zápisů, tak aby nebyl vůči hospodaření obce podjatý.
Ze strany ZO nebylo již dalších dotazů a tak bylo přistoupeno k hlasování.
244/2017-29.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením Obce Dubenec
a schvaluje Závěrečný účet obce Dubenec za rok 2016, včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření Obce Dubenec za rok 2016 bez výhrad.
9-0-0

6.

Žádost o příspěvek - SPOZ.

Pan starosta předložil k projednání žádost předsedkyně SPOZ paní Ludmily Vobickové ze
dne 7.6.2017. Žádost byla podána za první pololetí roku 2017. Jedná se o vyplacení odměn
členkám SPOZ, které se aktivně starají o život seniorů v naší obci. Jedná se o následující
členky. Jana Matějčková – 2200,- Kč, Kateřina Dohnalová – 2200,- Kč, Lenka Šimková –
2000,- Kč, Marie Burešová – 2000,- Kč a Ludmila Vobicková – 2000,- Kč. Pan starosta
navrhl, tyto odměny schválit. Bylo přistoupeno k hlasování.
245/2017-29.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje odměny členkám SPOZ následovně, Jana
Matějčková – 2200,- Kč čistého, Kateřina Dohnalová – 2200,- Kč čistého, Lenka Šimková –
2000,- Kč čistého, Marie Burešová – 2000,- Kč čistého a Ludmila Vobicková – 2000,- Kč
čistého.
9-0-0

7.

Projednání rozpočtové změny č.2/2017

Pan starosta oznámil, že paní Řeháková, účetní obce připravila rozpočtovou změnu
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č.2/2017, poté ji přečetl v plném znění, tak jak bude zveřejněna v povinně zveřejňovaných
dokumentech obce. Ze strany zastupitelů nebylo dotazů, ani připomínek a tak bylo
přistoupeno k hlasování.
246/2017-29.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č.2/2017.
9-0-0

Diskuse - závěr

7.











Mgr. Martina Jonešová převzala oficiálně dekret ředitele Základní školy Dukelských
bojovníků a mateřské školy v Dubenci. Poté krátce představila svou vizi a nástin
prvních opatření, které ve škole hodlá po nástupu provést. Pan starosta ji následně
požádal o čtvrtletní návštěvy jednání zastupitelstva, tak aby zastupitelé měli o dění ve
škole informace.
Pan Joneš požádal o úplné uzamčení tenisových kurtů. Po návštěvě základní školy
v hodině tělesné výchovy někdo poškodil závěsy sítě, dále v odpoledních hodinách
byl kurt polit asi Coca-colou a i nadále je kurt poškozován vandaly. Vzhledem k tomu,
že občané za provoz kurtu platí, nebo mají permanentky. Požádal tedy o zakoupení
zámku na kolo, kterým branku z fotbalového hřiště zajistí. Pan starosta zařídí nákup.
Pan Tomášek poprosil o klíče od elektroodpadu. Když veze elektroodpad na zpětný
odběr, tak se vrací často ve večerních hodinách, kdy už ve sběrném místě nikdo
není. Starosta zařídí výrobu dalšího klíče.
Ing. Čížek se dotázal na účetní výkazy, které se týkají provozu moštárny a lesů, mezd
zaměstnanců obce a zastupitelů a svozu odpadů. Pan starosta mu oznámil, že mu
výkazy za rok 2016 předá k náhledu. Ovšem, že ke kontrole výše uvedeného bude
muset požádat zastupitelstvo o pověření finančního výboru ke kontrole.
Pan Volšička se dotázal na fungování zaměstnanců Hustířanka služby s.r.o. v obci
Dubenec. Pan starosta mu odpověděl, že pro zakládající obce Hustířanka služby
s.r.o. je ceník speciální ceník prací, než pro ostatní firmy a soukromé osoby.
Fakturace těchto prací se provádí na základě odsouhlaseného měsíčního výkazu.
Obec ji účtuje jako službu v paragrafu údržby veřejné zeleně.
Pan starosta se dotázal pana Joneše na návrh umístění fotopasti na tenisové kurty.
Pan Joneš mu oznámil, že to probere s hráči, kteří kurty navštěvují a dá vědět.

Další podněty ani dotazy do diskuse dále nebyly a tak pan starosta v 20:27 hod. ukončil
jednání zastupitelstva obce Dubenec.

Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 21.06.2017 - viz. příloha č.1 - 29. USNESENÍ ZO
Dubenec konaného dne 21.06.2017.
Příloha č.2 – Prezenční listina
Příloha č.3 – Závěrečný účet obce Dubenec za rok 2016
Příloha č.4 – Smlouva o poskytnutí dotace KHK č. 17RRD12-0010
Příloha č.5 – Žádost o odměny SPOZ za 1. pololetí 2017
Příloha č.6 – Rozpočtová změna č. 2/2017
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Datum vyhotovení zápisu: 19.05.2017

Starosta obce:

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

Ověřovatelé zápisu:

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

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

