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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

30.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 13.09.2017
Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 19:05 hodin. Přítomni byli členové ZO: Jaroslav
Huňat, Renata Derdová, Petr Krejčí, Jan Jarolímek, Ondřej Janeček, Petr Čtvrtečka, ing.
Jaroslav Čížek, Bohumil Tomášek, Luboš Lesák a Radomír Joneš. Zastupitelka Irena
Hlavová a byla 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) Schválení programu zasedání.
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
3) Shrnutí práce ZO, obce Dubenec
4) Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ
5) Projednání dotace "Obnova kulturního dědictví - I etapa"
6) Projednání dotace "Revitalizace rybníku v Dubenci"
7) Projednání dotace na zřízení předškolní skupiny
8) Zařazení parcel do pasportu místních komunikací
9) Projednání rozpočtové změny 3/2017
10) Zřízení fondu obnovy vodovodu a kanalizací
11) Pověření starosty k jednání v rámci rekonstrukce vvnn,TS
12) Diskuse, závěr
Po přečtení se pan starosta dotázal na doplnění, případně na změnu v programu jednání. Ze
strany zastupitelů nebylo dotazů, ani připomínek a tak bylo přistoupeno k hlasování.
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247/2017-30.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 13.09.2017:
1) Schválení programu zasedání.
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
3) Shrnutí práce ZO, obce Dubenec
4) Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ
5) Projednání dotace "Obnova kulturního dědictví - I etapa"
6) Projednání dotace "Revitalizace rybníku v Dubenci"
7) Projednání dotace na zřízení předškolní skupiny
8) Zařazení parcel do pasportu místních komunikací
9) Projednání rozpočtové změny 3/2017
10) Zřízení fondu obnovy vodovodu a kanalizací
11) Pověření starosty k jednání v rámci rekonstrukce vvnn,TS
12) Diskuse, závěr
10-0-0

2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele
usnesení
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 13.09.2017 byl navržen Petr Krejčí,
ověřovateli zápisu ing. Jaroslav Čížek a Bohumil Tomášek, zpracovatelem usnesení Petr
Čtvrtečka. Pan starosta se dotázal zastupitelů zda souhlasí s nominací a poté přečetl
usnesení.
248/2017-30.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
10-0-0

Informace o činnosti OÚ Dubenec a ZO Dubenec

Na úvod pan starosta uvítal všechny hosty a zastupitele po dvou měsících prázdnin a krátce
shrnul v základních obrysech co se v červenci a srpnu v obci událo.
Pan starosta uvítal též hosta Mgr. Martinu Jonešovou, oznámil, že byl úspěšně dokončen
konkurz na novou ředitelku Základní a Mateřské školy. Mgr. Jonešová převzala k 1.8.2017
organizaci a započala se svou prací. Dále předal slovo Mgr. Jonešové, aby zastupitele
seznámila se změnami, které již provedla a které se připravují. Mgr. Jonešová poděkovala za
slovo a krátce promluvila o dění ve škole. Probíhá příprava inventarizace majetku, některý
majetek byl evidován v souhrnech a Mgr. Jonešová jej chce inventarizovat přesněji. Ve
spolupráci s krajským úřadem byly zkontrolovány všechny osobní složky zaměstnanců školy
a došlo ke změnám v třídě zařazení některých zaměstnanců. Byl doplněn a v některých
částích změněn školní řád. Do okolních obcí byla dodána informační brožurka o škole a
školce, kterou nechala Mgr. Jonešová mezi zastupiteli kolovat. Proběhla velká kontrola
BOZP a požární kontrola, na základě jejich výsledků byly doplněny lékárničky a zvýšen počet
hasicích přístrojů. Byla provedena první fáze výmalby za 52000,- Kč. Další malování bude o
zimních prázdninách. Dále byla provedena nová podlaha v ředitelně a i tento prostor byl
nově vymalován. Starý nevyhovující nábytek byl odprodán. Připravuje se změna jednoho
z kabinetů na šatnu a denní místnost pro 3 nové asistenty, bude nutné nakoupit šatní skříně
a další nábytek. Na mzdy bude čerpáno z programu Šablony pro ZŠ. Proběhla kontrola
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funkčnosti oken a pan školník byl vyškolen na jejich seřizování. Postupně budou všechna
okna seřízena. Dle závěrů kontroly BOZP bude nutné upravit vstupní dveře do školy a
v návaznosti na připravovaný předškolní klub zde bude instalován elektronický zámek a
počítačový docházkový systém. Dále bude nutné vyměnit systém zamykání vnějších dveří do
kotelny. Podařilo se seřídit zvonění a prodloužit velkou přestávku. Do budoucna bude nutné
zrekonstruovat školní rozhlas, což bude investice zhruba 25 tisíc Kč. Co se kuchyně a jídelny
týče, tak do skladu kuchyně je nutné nechat vyrobit nové regály a pro kuchyňský provoz
koupit nové nádobí. Školní jídelna potřebuje rovněž vyměnit stolky a židličky.
Obec Vilantice přispěly na relaxační koutek na prvním stupni a na opravu skleníku ve školce.
Ing. Čížek se přihlásil o slovo a uvedl, že inventarizace školního majetku se dělala vždy
podle směrnice a je tedy nutné tuto směrnici před novou inventarizací změnit.
Po dlouhé době je škola nadlimitní, základní školu nyní navštěvuje 160 žáků, do mateřské
školy chodí 27 žáků.
Pan starosta uvedl, že za obec Dubenec jsou pro ZŠ a MŠ připraveny projekty, které budou
realizovány v roce 2018. Je to stavba venkovní učebny v zahradě ZŠ, Rekonstrukce
počítačové učebny a rozšíření funkce na výuku jazyků – vše za finanční podpory z dotace
SZIF přes MAS Hradecký venkov. Dále se připravuje změna bytu školníka na předškolní klub
- to opět za přispění z dotace MPSV – program OPZ.
Pan starosta pokračoval s tím, že v červenci proběhlo veřejné projednání kanalizace u
bytovek, - Proběhla schůzka nájemníků bytových domů s obcí Dubenec a projektanty
společnosti Aqvopro s.r.o. Zde bylo vysvětleno, jak bude projekt hnízdové čističky
s ekvivalentem 100 obyvatel vypadat. Jak bude provozován a byly sjednány termíny
dokončení projekčních prací a následné žádosti o dotaci na vybudování nové ČOV. V diskusi
byla vysvětlena kalkulace nákladů na provoz, otázka zisku a fondu obnovy ČOV.
Následující týden proběhla pochůzka po obci s projektanty a geodetem s tím, že by bylo
možné na kanalizaci napojit i tzv. krátkou stranu. Viz obrázek…
Obrázek 1: Mapka území s dvěma stokami a přečerpávací stanicí u staré hasičárny a ČOV u
Kyzyvátovy stodoly

Kombinací tlakové a gravitační kanalizace bychom vyřešili problém místa bez spádu mezi
silnicí III. Třídy a místní komunikací – krátká strana, který začíná u nemovitost čp.117
(p.Meisl) a končí u čp.208 (zdravotní středisko)
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Pan starosta sdělil, že poptal studii na kanalizaci celého Dubence. Pokud bychom realizovali
tlakovou kanalizaci s centrální ČOV pro ekvivalent 900 obyvatel, tak celá investice by nás dle
studie proveditelnosti vyšla na 51.438.189,- Kč vč. DPH. To v ekonomických ukazatelích
investičních nákladů činí 61.079,- Kč na obyvatele, v rámci žádosti o dotaci je tento údaj
příznivý, protože maximální výš ukazatele činí 80.000,- Kč, pokud by se podařilo sehnat
všechny dotace, tak by výsledným nákladem pro obec byla cena 10.288.189,- Kč.
Obrázek 2: Čerpací jímka s čerpadlem
Výhody tlakové kanalizace jsou:
 Úplné
oddělení
srážkové
a
splaškové kanalizace (Srážkové vody
nemohou kontaminovat ČOV)
 ČOV tak čistí opravdu jen domovní
splašky a vodu na ředění si dobírá z toku,
nebo dešťového rezervoáru.
 Nízké stavební náklady – splašková
kanalizace je tažena v trubkách o max.
prům.80mm, domácnosti jsou připojovány
prům.65mm, nebo prům.50mm. Jelikož je
celý proces tlakový, není nutné dodržovat
spád a rovněž je eliminován počet
přerušení cest ve většině případů je použit
protlak.
 Stálý přítok a tím odstranění
výpadků v zásobování splašky.





Nevýhody tlakové kanalizace jsou:
 Nutnost stálé dodávky el.proudu.
Pohyb splašků zajišťují domovní čerpací
stanice, při výpadku proudu dochází k
zahlcení jímky a nutného odsání kalů a
následné opravy čerpadla.
 V obci by bylo cca 220 čerpacích
stanic, v podstatě pro každou nemovitost
jedna, tato stanice se sestává z jímky a
čerpadla s řeznou hlavou, které při
naplnění jímky odčerpá do kanalizační stoky odpad.
Velké problémy jsou s udržitelností provozu a agresivním prostředím. Čerpadla a
motory dle sdělení kolegů starostů z obcí kde je tlaková kanalizace provozována,
mají životnost cca 6 let, poté musí být repasovány. Řezné hlavy si neumí poradit se
vším odpadem, problémem jsou některé druhy kuchyňského odpadu, nebo vlhčené
ubrousky.
Dle sdělení výrobce ČOV jsou rovněž tyto splašky dost agresivní a náročné na
předčištění kalu a dodávku nitrifikačních bakterií.

Pan starosta dále uvedl, že není zastáncem tlakové kanalizace. Jako argument uvedl, že
Dubenec je dost ve spádu na to, aby alespoň po Stavebniny Paclík bylo možné využít
gravitaci. V případě provozování tlakové kanalizace, se obec musí starat o bezproblémový
chod domácích tlakových stanic. Při představě údržby 220 motorů, čerpadel a řezných hlav
je zde značná obava z následných nákladů na opravy. Pan starosta si ověřil u několika
kolegů v obcích, kde tlakovou kanalizaci provozují, že cena vybavené jímky se pohybuje
kolem 35 tis. Kč Náklady na opravy elektromotorů, čerpadel a řezných hlav jsou vždy
v nákladech několika tisíc korun, což se vše přepočítává do ceny stočného. Dále jsou velmi
problematické výpadky elektrického proudu, kdy dochází k přetečení jímek a nutného odsání
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a znovu zprovoznění čerpadel.
Dále pan starosta uvedl, že zadal ještě studii, která by měla zohlednit spád a především
decentralizaci ČOV tím, že se obec rozdělí na několik úseků, kde se budou provozovat
hnízdové ČOV o ekvivalentu 100-150 obyvatel.
Při plánování první etapy se vytvoří dvě stoky, obě gravitační bez nutnosti přečerpávání.
Čistička odpadních vod by se buď umístila do prostoru u staré požární zbrojnice, nebo na
parcelu ppč. 1321/1 v k.ú. Dubenec – u zbořeniště stodoly (Kyzyvátův mlýn) vedle místa na
ukládání BRKO. Je zde přívod elektřiny a blízkost Hustířanky.
Dále pan starosta sdělil, že probíhá pasportizace dolní části Dubence, při kamerových
zkouškách byla objevena ucpaná část trubek u zastávky u bývalého hostince. Byla
provedena sonda a bylo zjištěno, že investor ČEZ distribuce (pokládku prováděla firma
MATEX HK) při pokládce kabelů pro lokalitu u fary poškodili obecní kanalizační stoku. Vše
bylo nahlášeno na dispečink ČEZu a pan starosta vyzval k návrhu na kompenzaci nákladů
spojené s opravou kanalizace, pokud nedojde k dohodě, bude obec tyto náklady vymáhat
právní cestou.

Od července zahájilo činnost Hustířanka služby s.r.o. a dva zaměstnanci obce byli převedeni
do této společnosti.
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele projekčních prací a dodavatele dotačního
managementu v rámci revitalizace rybníka, více jako bod jednání.
Pan starosta oslovil firmu Coop Dvůr Králové n.L. s žádostí o pronájem, nebo prodej
prodejny u školy. Dle sdělení p. Brádlera místopředsedy představenstva se výkonné orgány
sejdou v říjnu 2017 a o výsledku nás budou písemně informovat.
Mikroregion Hustířanka – byl vydáno první číslo čtvrtletníku DSO, v rámci dotací byla
schválená dotace ne sběr olejů z domácností. Nebyla schválena dotace na běžecké tratě –
díky velkým areálům zde byly menší areály s nižší nadmořskou výškou vyškrtnuty. Byly
provedeny úpravy zeleně v rámci projektu doprovodná zeleň kolem cyklotras. Žádost o
profesionalizaci postoupila ke schválení. Připravujeme podzimní číslo zpravodaje.
Dne 28. září 2017 bude dokončena cesta HC1 spojující Hřibojedy, Končiny a Dubenec. Nyní
už probíhají dokončovací práce, řezání dilatačních spár a výsadba doprovodné zeleně.
Projekt protierozních průlehů a mezí na severovýchodní straně obce byl vytyčen a již nyní
proběhly podzimní práce, tak že tyto pásy nebyly osety zemědělskými plodinami. V rámci
přípravy projektu proběhlo jednání Obce Dubenec a Státního pozemkového úřadu s panem
Romanem Šormou.
Projekt územního plánu je před dokončením, již nebyly uplatněny žádné námitky a
připomínky ze strany veřejnosti. Byly tedy znovu osloveny dotčené orgány o stanoviska, ty by
mělo být zpracováno do konce září 2017. Ministerstvo průmyslu a obchodu uplatňuje
námitku ohledně dobývacího prostoru v horním Dubenci, řešíme s projektantem. Podle

6
všeho budeme schvalovat nový územní plán v listopadu-prosinci 2017.
Pan starosta dále oznámil, že připravuje výběrové řízení na dodavatele územního rozhodnutí
pro rozvojovou zónu u obecního úřadu. Po schválení územního plánu a rozdělení pozemků
na jednotlivé parcely, by hned v únoru 2018 proběhla veřejná dražba pozemků, taky aby
mohla být zahájena stavební činnost.
Dále pan starosta pokračoval se zprávou z oblasti údržby zeleně. Uvedl, že od počátku
prázdnin se v obci potýkali s problémy s technikou. Traktor AC TRH9800 byl do konce
července v opravě se závadou na elektronice, nakonec se ukázalo, že šlo o poškození
kabelového svazku a nemusely se pořizovat nové řídící jednotky.
Multikára Alficar měla poškozenou převodovku, došlo k prasknutí hlavní hřídele, oprava
trvala tři týdny, při této příležitosti jsem nechal opravit ruční brzdu, seřídit geometrii kol,
vyměnit olej, opravit dobíjení a vyměnit zátěžový ventil brzd. Pojišťovna nám proplatila
opravu převodovky ve výši 19.960,- Kč.
Je v opravě i křovinořez STIHL, kde je opět problém s elektronickým dávkováním paliva.
Ve spolupráci s Hustířanka služby s.r.o. a jejich sekačkou na dálkové ovládání SPIDER se
přes všechny nezdary s technikou podařilo posekat trávu v celé obci Dubenec a po třetí byl
letos posekán hřbitov. Ing. Čížek uvedl, že se mu práce s mulčovačem nelíbí a jaký by byl
problém posekanou trávu pohrabat, naložit a odvézt. Pan starosta mu odpověděl, že právě
několik dalších operací, jako je hrabání, nakládání a odvoz trávy by provoz technických
služeb značně prodražilo a to jak mzdově, tak i v nákladech na údržbu a pohonné hmoty.
Co se svozu odpadů týče tak již druhé čtvrtletí z pohledu fakturace Eko-komu byl úspěšný a
fakturovali jsme 42388,- Kč. Výpadek ve svozu skla byl zaviněn poruchou svozového vozu
Marius Pedersen.
V kultuře a sportu pan starosta potvrdil, že proběhly „Hasičské akce“ – Dubenecký pohár a
noční soutěž – pan Lesák s panem Čtvrtečkou potvrdili, že účast byla dobrá, i když na noční
soutěž čekali více týmů. Avšak vzhledem k počasí a bouřkám, které se v noci, v průběhu
soutěže, přes Dubenec přehnaly, byla účast přiměřená.
Na měsíc září připravujeme 9.9.2017 Pohádkový les a 16.9.2017 Dubenecký blešák –
posvícení – fotbal a den mužů.

4.

Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ

Pan starosta sdělil, že ředitelka základní a mateřské školy Mgr. Martina Jonešová požádala o
výjimku v počtu dětí navštěvující Mateřskou školu v Dubenci. Tato výjimka se uděluje vždy
na jeden školní rok, úředně schválené množství dětí pro provoz MŠ je 24 dětí. V mateřské
škole se k zápisu dostavilo více dětí, a proto je nutné schválit výjimku na 27 dětí. Poté nechal
hlasovat o usnesení.
249/2017-30.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje výjimku z počtu dětí v mateřské škole v Dubenci na
27 dětí.
10-0-0

5.

Projednání dotace "Obnova kulturního dědictví - I etapa"

Pan starosta zastupitelům sdělil, že v souladu se zpracovávaným strategickým plánem obec
Dubenec žádala o dotaci z programu obnovy venkova na opravy křížků, pomníčků a kaple u
kostela. V loňském roce se teprve podařilo obci zákonně získat drobné sakrální stavby na
území obce do majetku. Poté bylo zpracováno ocenění a návrh restaurátorského zásahu.
Z důvodu velkého rozsahu restaurátorských prací bylo nutné dotační akci rozdělit na dvě
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etapy. Obec ve spolupráci s Hustířanka služby s.r.o. zpracovala zadávací dokumentaci,
odborné posudky a připravila rozpočty pro podání žádosti o dotaci na realizaci I. Etapy
obnovy kulturních památek v obci Dubenec.
Obec již obdržela rozhodnutí o poskytnutí dotace. Přijetí musí být projednáno v zastupitelstvu
obce.
Dále pan starosta upřesnil rozsah oprav kulturního dědictví v I. Etapě:
Opravy kulturního dědictví v obci Dubenec I. Etapa:
cena bez
cena celkem vč.
DPH
DPH (21%) DPH
81000
17010
98010
1. Engerův křížek
86000
18060
104060
2. Litinový křížek
142000
29820
171820
3. Machatschkův křížek
58000
12180
70180
4. Patzákův křížek
73000
15330
88330
5. Pískovcový kříž „U pošty“
91000
19110
110110
6. Stoplův kříž u hřbitova
531000
111510
642510
CELKEM
Dotace bude 400.631,- Kč, Vlastní zdroje budou 241.879,- Kč
Dále bude restaurována kaple:
cena bez
cena celkem vč.
DPH
DPH (21%) DPH
116000
24360
140360
Kaple Bolestivé Matky boží - Dubenec
Dotace bude 98.252,- Kč, Vlastní zdroje budou 42.108,- Kč
Je nutné schválit rozhodnutí o přijmutí dotace. Pan Joneš se dotázal, zda ceny za opravy
vycházejí z nějakých reálných podkladů. Pan starosta mu odpověděl, že na každý pomník
bylo nutné zpracovat znalecký posudek restaurátora, který navrhnul i rozpočet a celkovou
cenu za opravu. Pan Joneš dále uvedl, že je potřeba opravovat jiné věci než pomníky. Pan
starosta mu k otázce ceny sdělil, že po schválení přijetí dotace bude následovat výběrové
řízení, které zpravidla cenu opravy sníží. Ze strany ZO nebylo již dalších dotazů a tak bylo
přistoupeno k hlasování.
250/2017-30.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje přijmutí dotace z programu 12966 – Údržba a
obnova kulturních a venkovských prvků:
a) Restaurování křížků na území obce Dubenec pod identifikačním číslem
129D662001336 v maximální výši 400.631,- Kč
b) Restaurování Kaple Bolestivé Matky boží – Dubenec pod identifikačním číslem
129D662001335 v maximální výši 98.252,- Kč
9-0-1

6.

Projednání dotace "Revitalizace rybníku v Dubenci"

Pan starosta oznámil, že obec v průběhu června a července ve spolupráci s Hustířanka
služby s.r.o. připravil poptávkové řízení ve kterém jsme použili aukční systém Baggira.
Poptávky byly na projekční práce a dotační managementu. Předpokládané celkové náklady
realizace projektu revitalizace jsou 2.500.000,- Kč bez DPH.
Poptávka projekčních prací se skládala z provedení:
Příprava zakázky * získání mapových podkladů * Vyjádření k existenci inženýrských sítí *
Údaje ČHMÚ * Výškopisné a polohopisné zaměření dané lokality * Rozbor sedimentů (dle
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Fa) * Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) * Zajištění stavebního povolení
(poplatek) * Kategorizace rybníka dle TBD * Návrh manipulačního a provozního řádu * dozor
prováděné stavby.
Poptávka dotačního managementu se skládala z provedení:
Posouzení projektu, návrh optimálního řešení * Příprava projektu a volba dotačního titulu *
Příprava a organizační zajištění podání žádosti o finanční podporu * Technická podpora před
a při podpisu smlouvy * Zajištění Závěrečného vyhodnocení akce * administrace VZ
(administrace výběrového řízení podle pravidel poskytovatele dotace)
Poptávkové řízení proběhlo od 14.8.2017, 12:00 hod. do 24.8.2017, 12:00 hod. do aukce se
přihlásily:
Projekční práce:
Projekt IV, s.r.o.; IČ: 25601172; Jilemnická 707, Praha-Kbely; nabídková cena 240.669,- Kč s
DPH
Ing. Zdeněk Viták; IČ: 45265887; Konečná 621, Nučice, nabídková cena 220.825,- Kč s DPH
MV projekt spol s.r.o.; IČ: 26137917; V zahrádkách 2838/43, Praha 3; nabídková cena
186945,- Kč s DPH.
Vítězem poptávkového řízení pro zpracování projektové dokumentace byla vybrána firma MV
projekt spol. s r.o. s nabídkovou cenou 186.945,- Kč vč. DPH
Dotační management:
Grant & Project partners s.r.o.; IČ:02297884; Ústecká 218/13, Praha 8, nabídková cena
145.200,- Kč s DPH
HS Occasion, s.r.o.; IČ:02796040, Konviktská 291/24, Praha, nabídková cena 119.790,- Kč s
DPH
EGRANT s.r.o.; IČ:03165400; Veverkova 1343/1, Hradec Králové, nabídková cena 157.300,Kč s DPH.
Vítězem poptávkového řízení pro administraci dotační akce byla vybrána firma HS Occasion,
s.r.o., IČ:02796040, s nabídkovou cenou 119.790,- Kč s DPH.
Zastupitelé krátce diskutovali o tom, kdy byl naposledy rybník odbahněn, dále o potřebě této
investice a poté bylo přistoupeno k hlasování.
251/2017-30.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec v rámci akce Revitalizace rybníka v obci Dubenec na p.č.
1296/1 v k.ú. Dubenec:
a) schvaluje vítěze poptávkového řízení pro zpracování projektové dokumentace
společnost MV projekt spol. s r.o., IČ:26137917, se sídlem V Zahrádkách 2838/43,
130 00 Praha 3 s celkovou nabídnutou cenou 186945,- Kč vč. DPH
b) pověřuje starostu obce objednáním projektové dokumentace akce u společnosti MV
projekt spol. s r.o., IČ:26137917, se sídlem V Zahrádkách 2838/43, 130 00 Praha 3,
zastoupenou Ing. Martinem Valečkou, jednatelem společnosti za celkovou
nabídnutou cenu 186945,- Kč vč. DPH
c) schvaluje vítěze poptávkového řízení pro komplexní administraci dotační akce
společnost HS Occasion s.r.o., IČ:02796040, se sídlem Konviktská 291/24, 110 00,
Praha s celkovou nabídkovou cenou 119.790,- Kč vč. DPH
d) pověřuje starostu obce objednáním komplexní administrace dotační akce společnost
HS Occasion s.r.o., IČ:02796040, se sídlem Konviktská 291/24, 110 00, Praha
zastoupenou Michaelem Hodačem, jednatelem společnosti za celkovou nabídkovou
cenou 119.790,- Kč vč. DPH
10-0-0
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7.

Projednání dotace na zřízení předškolní skupiny

Pan starosta sdělil zastupitelům, že pokročily projekční práce pro přestavbu bytu školníka na
předškolní klub. Na tuto přestavbu a provoz bude použita dotace Ministerstva práce a
sociálních věcí, Operační program zaměstnanost, výzva 73 – podpora předškolních dětských
skupin zřízených dle zák. 247/2014 Sb. Ve výši 2.500.000,- Kč. Z tohoto programu lze
dofinancovat přestavbu bytu ve výši 240 tis. Kč, dále jsou zde mzdy dvou vychovatelek na 2
roky. Kapacita předškolní skupiny činí 12 dětí. Dotace tvoří 95% uznatelných nákladů,
zbývajících 5% bude přeúčtováno rodičům dětí jako školné. Pan Joneš se zeptal kolik bude
toto školné stát. Pan starosta mu sdělil, že dle předchozích propočtu do 500,- Kč měsíčně.
Dále upřesnil, že předškolní skupina bude vedena pod Obcí Dubenec, mimo zřizovanou
organizaci. Děti v této skupině budou převedeny do tzv. individuálního vzdělávání a za nimi
bude docházet před-školský pedagog, který bude plnit školský vzdělávací program.
O podání žádosti pan starosta již předběžně jednal se společností Centrum evropského
projektování v Hradci Králové, které pro obec připraví a podá žádost v programu MPSV ISKP
14+. Poté bylo přistoupeno k hlasování.
252/2017-30.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci 73. Výzvy OPZ pro podporu předškolních
skupin,
b) pověřuje starostu obce jednáním se společností Centrum evropského projektování
a.s., IČ: 27529576, Švendova 1282, Hradec Králové zastoupenou Ing. Ivou
Krunčíkovou, prokuristkou společnosti.
10-0-0

8.

Zařazení parcel do pasportu místních komunikací

Pan starosta uvedl, že v průběhu prázdnin řešil několik událostí souvisejících s místními
komunikacemi v obci Dubenec.
Na obec Dubenec se obrátil p. Jaroslav Vinšálek ohledně žádosti se zařazením parcel
ppč.1892/6 a 1891/3 v k.ú. Dubenec, vedených jako ostatní plocha a ostatní komunikace, do
pasportu veřejných komunikací. Zdůvodnil svou žádost tím, že prodal parcely ve svém
sousedství a nový majitel zde bude stavět rodinný dům, proto aby mu byla poskytnuta
hypotéka je nutné úředně zajistit přístup k této parcele.
Dále pokračovalo jednání s manželi Krušinovými a paní Ivou Kubejovou ohledně zařazení
parcel ppč. 1564/2 a 1594 v k.ú. Dubenec do pasportu místních komunikací. Toto zařazení je
z důvodu, že příjezdová cesta k nemovitosti manželů Krušinových vede přes parcelu paní
Kubejové a poté vede dál po parcele přiléhající k nemovitosti Krušinových. Opět se jedná o
úřední zařazení komunikace a zajištění přístupu k nemovitostem.
Z důvodu stavby II. Etapy chodníků je nutné zařadit parcelu ppč.2070 v k.ú. Dubenec
spravovanou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tato parcela bude
dotčena stavbou a je nutné získat smlouvu o právu provést stavbu s výše uvedeným úřadem.
Ten si vymiňuje nutnost zařazení této parcely do pasportu místních komunikací.
Poté pan starosta otevřel rozpravu k tomuto bodu – ze strany zastupitelů nebylo připomínek
ani jiných návrhu a tak nechal hlasovat o usnesení.
253/2017-30.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje zařazení parcel ppč.1892/6, 1891/3, 1564/2, 1594 a
2070, vše v obci a k.ú. Dubenec do pasportu místních komunikací.
10-0-0
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9.

Projednání rozpočtové změny 3/2017

Rozpočtovou změnu opět připravila účetní obce p. Jana Řeháková. Pan starosta přečetl
všechny změny rozpočtu na rok 2017, tak jak je jako sporávce rozpočtu ve spolupráci
s účetní navrhnul. Poté bylo hlasováno o usnesení.
254/2017-30.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č.3/2017
10-0-0

10.

Zřízení fondu obnovy vodovodu a kanalizací

Pan starosta předložil zastupitelům výsledky hospodaření na úseku vodovodu a oznámil, že
vzhledem k tomu, že od loňského roku je povinnost zřídit oddělený fond obnovy pro vlastníky
vodovodů a kanalizací, je nutné zastupitelstvem obce Dubenec schválit zřízení tohoto fondu.
Poté je nutné tomuto fondu zřídit oddělený bankovní účet, tak aby peníze byly vždy, např. v
případě havárie, k dispozici. Pro tento fond pan starosta nechal zřídit účet u České spořitelny
a.s. pod č.ú.: 35-2910286369/0300. Za uplynulé roky provozu „nového“ vodovodu poté
zastupitelé hlasovali o navýšení tohoto účtu částkou 35000,- Kč
255/2017-30.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) zřizuje fond obnovy vodovodu a kanalizace obce Dubenec, č.ú. 35-2910286369/0300
vedeným Českou spořitelnou a.s.,
b) navyšuje fond obnovy vodovodu a kanalizace na částku 35000,- Kč.
10-0-0

11.

Pověření starosty k jednání v rámci rekonstrukce vvnn,TS

Pan starosta oznámil, že se připravuje rekonstrukce vedení vysokého napětí s realizací v
letech 2019-20. Dále uvedl, že je potřeba v přípravě projektu časté jednání s projekční
kancelářemi, tak, aby problémy vyvolané přípravou projektu mohly být operativně řešeny.
Jedná se především o podpisy smluv o právu provést stavbu, smlouvy budoucí o věcných
břemenech apod. O každém takovém úkonu by muselo zastupitelstvo zvlášť hlasovat. Takto
by jménem ZO Dubenec jednal pan starosta a poté zastupitele informoval v úvodu jednání
zastupitelstva.
256/2017-30.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec pověřuje starostu jednáním jménem zastupitelstva obce
Dubenec v rámci rekonstrukce elektrického vedení vvnn, TS.
10-0-0

12.


Diskuse - závěr
Ing. Čížek se dotázal na vypínání proudu v minulém týdnu. Pan starosta mu
odpověděl, že poslední vypínání se týkalo výměny sloupů v Libotově. Dále doplnil, že
se chystá další rekonstrukce sloupů v celé obci, která bude patrně realizována v roce
2019, nebo 2020. V době stavby bude vypínání velmi časté. Pan starosta doporučil,
aby se ing. Čížek zaregistroval na distribuční portál ČEZ, kde zadá své odběrné místo
a své kontaktní informace a ČEZ Distribuce jej bude o připravovaném vypínání
informovat e-mailem, nebo SMS.
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Pan Tomášek oznámil, že se byl podívat na sportovišti u požární zbrojnice a že se
zhrozil ze stavu, ve kterém jsou ochranné sítě a dětské hřiště. Dotázal se, jak chce
obec tuto situaci řešit. Pan starosta mu odpověděl, že opravu ochranných sítí a plotu
kolem dětského hřiště připravuje na rok 2018. Vandalismus nudících se dětí byl
v minulosti značný a nebyl na místě řešen. Pro ochranu ve spolupráci s hasiči
instalovali na budovu požární zbrojnice kamerový systém, který je již schválen Úřadem
pro ochranu osobních údajů. Za jeho pomoci budou případní vandalové identifikováni a
předáni Policii ČR.
Pan Volšička se dotázal na sekání školní zahrady. Při pohádkovém lese procházel
tímto úsekem a mulčování v tomto prostoru se mu nelíbí. Dotázal se, proč se
v loňském roce kupoval do školy travní traktor, který seče jen dolní část školní zahrady,
když jistě výkonově zvládne sad celý. Pan starosta mu odpověděl, že sad školní
zahrady sečou obecní pracovníci velkým mulčovačem a křovinořezy ještě podle
dohody s bývalým ředitelem Mgr. Malým. Je tedy na paní ředitelce Mgr. Jonešové jak
si organizaci sečení trávy ve škole ošetří a zda budou travním traktorem sekat i sad.
Pan Joneš uvedl, že by bylo nejdříve nutné celý prostor sadu a zahrady urovnat a
znovu oset. Vše by podle jeho názoru vyřešilo několik fůr hlíny a děti by o praktickém
vyučování mohly hlínu rozvážet a hráběmi urovnávat.
Pan Deger se dotázal na přívod vody do horního Dubence z prameniště „U Boženky“.
Pan starosta mu odpověděl, že celý přivaděč byl narušen těžbou. Vlastníci lesů prodali
lesní pozemek firmě Big Comercial s.r.o., která ho vytěžila, a přitom technikou rozjezdili
pískovcové koryto přivaděče. V té době podal pan starosta podnět na odbor životního
prostředí při městském úřadu ve Dvoře Králové n.L., ale firmu Big Comercial s.r.o.
s pražskou adresou se již nepodařilo donutit k jednání. Současný vlastník lesů Ing.
Štěpán Harwot již zahájil práce na opravě přivaděče, ale v tuto dobu ještě musí dořešit
některé technické aspekty stavby. Teoreticky by mohla voda opět téct v první polovině
příštího roku. Pan starosta ještě uvedl, že Ing. Harwot investuje všechny opravy ze
svého, zatím obec nepožádal o žádnou finanční, ani materiální výpomoc.
Pan Deger se dotázal na to, zda by šla značka s předností jízdy u svodidel v horním
Dubenci přesunout. Všiml si, že popeláři, když touto spojovací cestou vyjíždí, tak mají
se značkou problém. Pan starosta mu odpověděl, že vjezd na tuto silnici je pro vozidla
do 3,5 t. což popelářské auto rozhodně nesplňuje a tím, že by značku upravil, by
vlastně popřel vlastní zákaz. Značku obec upravovat nebude a spojí se s dispečinkem
Marius Pedersen a oznámí zákaz průjezdu touto cestou..
Dále pan Deger uvedl, že při procházce se psem si všiml toho, že je již plná propust
pod mostkem k Šedivkově rokli. Pan starosta mu řekl, že tam pošle zaměstnance
údržby, aby tento úsek vyčistili.
Pan Deger se ještě dotázal na to, zda by mohla být cesta k jeho nemovitosti doplněna
drtí. Pan starosta mu odpověděl, že má přislíbenou drť od firmy COLAS, která buduje
cestu v Končinách. Jakmile bude drť navezena, bude opraveno více cest v Dubenci.
Pan Deger se ještě dotázal na problémy s tlakem vody, které zaregistroval v minulém
týdnu. Pan starosta mu odpověděl, že se ještě opravovaly frekvenční měniče ovládající
čerpadla automatické tlakové stanice v horním Dubenci. Nyní je problém vyřešen a
voda je dodávána v rozpětí 4,5 – 5,5 Atmosfér. Pan Deger ještě uvedl, že by bylo
dobré odkalit vodu z hydrantu před jeho nemovitostí, protože po výpadku vody mu teče
voda zakalená. Pan starosta mu odpověděl, že odkalování vodovodu je dáno
provozním řádem vodovodu, ale po dohodě by zde občas odkalení mohla obec
provézt.

Další podněty ani dotazy do diskuse dále nebyly a tak pan starosta v 20:21 hod. ukončil
jednání zastupitelstva obce Dubenec.
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 13.09.2017 - viz. příloha č.1 - 30. USNESENÍ ZO
Dubenec konaného dne 13.09.2017.
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Starosta obce:

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

Ověřovatelé zápisu:

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

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

