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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

33.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 20.12.2017
Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 19:01 hodin. Přítomni byli členové ZO: Jaroslav
Huňat, Petr Čtvrtečka, ing. Jaroslav Čížek, Renata Derdová, Irena Hlavová, Ondřej Janeček,
Jan Jarolímek, Radomír Joneš, Petr Krejčí a Bohumil Tomášek. Zastupitel Luboš Lesák byl z
jednání omluven.
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.
Je navržen následující program zasedání ZO dne 20.12.2017
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Schválení programu zasedání.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
Shrnutí práce ZO, obce Dubenec
Projednání rozpočtové změny č.5/2017
Projednání rozpočtu obce na rok 2018
Výběr zhotovitele stavby Dětské skupiny v ZŠ Dubenec
Žádost o příspěvek Diakonie ČCE
Žádost o příspěvek ZS Dubenec kroužek Capoeiry
Diskuse, závěr

Pan starosta dále navrhnul změnu programu o další body, které je nutné projednat.
a) Zřízení účtu pro platební terminál u ČSOB, zařazeno jako bod 9,
b) Příjem daru z KHK pro ZŠ Dubenec jako bod 10,
c) Příjem daru z obce Vilantice pro ZŠ a MŠ jako bod 11- bod diskuse a závěr se
posouvá
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Další návrhy na změny nebyly a tak bylo přistoupeno k hlasování
277/2017-33.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 20.12.2017:
1) Schválení programu zasedání.
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
3) Shrnutí práce ZO, obce Dubenec
4) Projednání rozpočtové změny č.5/2017
5) Projednání rozpočtu obce na rok 2018
6) Výběr zhotovitele stavby Dětské skupiny v ZŠ Dubenec
7) Žádost o příspěvek Diakonie ČCE
8) Žádost o příspěvek ZS Dubenec kroužek Capoeiry
9) Zřízení účtu pro platební terminál u ČSOB
10) Přijetí daru Královehradeckého kraje pro ZŠ Dubenec
11) Přijetí daru obce Vilantice pro ZŠ a MŠ Dubenec
12) Diskuse, závěr
10-0-0

2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele
usnesení
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 20.12.2017 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.
278/2017-33.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

Pan starosta oznámil, že v lednu 2018 budou rozeslány II. Upomínky dlužníkům a připraví se
podklady pro daňovou exekuci u dlužníků za psy a odpady – tedy za „vyhláškové“ poplatky.
Dále se rozešlou II. Upomínky za dlužné vodné a rovněž se připraví podklady pro vymáhání.
Na některém, z dalších jednání zastupitelstva se bude rozhodovat o možnostech odpisu
pohledávek, nebo předání pohledávek k vymáhání firmou, nebo o prodeji pohledávek.
Pan starosta dále uvedl, že obec připravuje volební leden 2018. Obec čekají volby
prezidentské a volby doplňovací do senátu za okrsek 39 – Trutnov. Volby budou probíhat
první tři lednové víkendy.
Pan starosta dále pokračoval s děním v Mikroregionu Hustířanka. Projekt sběru kuchyňských
rostlinných olejů, nádoby na oleje byly dodány s mírným zpožděním, na odběrová místa
budou namontovány za příznivých klimatických podmínek. Byl dokončen a distribuován
Vánoční, zimní zpravodaj. Dále mikroregion získal dotaci na tzv. profesionalizaci v rámci
operačního programu zaměstnanost. To znamená, že v roce 2018 může na trvalý pracovní
poměr zaměstnat jednu osobu, která se bude starat jak o chod mikroregionu, tak i o společné

3
obecní věci, jako příprava vyhlášek, společných dotačních programů apod. Dále se tato
osoba vyškolí na GDPR – jako zmocněnec ochrany osobních údajů, která se připravuje od
května 2018.
Dále pan starosta uvedl, že Cesta HC1 spojující Hřibojedy, Končiny a Dubenec byla formálně
předána obci dne 20.12.2017. Celková účetní hodnota pořízení stavby ke dni předání činila
6 661 324,00 Kč, z národních zdrojů bylo hrazeno 227 591,00 Kč, z fondu EU bylo hrazeno 6
433 733,00 Kč. Cesta bude vložena do majetku k datu předání, tedy 20.12.2017, odpisy
započnou od 1.1.2018.
Pan starosta sdělil, že u projektu průlehů a mezí, rovněž realizovaným ve spolupráci se
Státním pozemkovým úřadem, proběhla jednání s SÚS ohledně sjezdů na silnici III. Třídy
z polních cest. Jednání dopadlo uspokojivě a projekt je připraven k realizaci v roce 2018.
Pan starosta se dále věnoval informacím o projektu Chodníky II. Etapa. Dne 1.12.2017
proběhla konzultace s dotačními techniky v centrále Státního fondu dopravní infrastruktury.
Byly doplněny některé změny v prováděcí projektové dokumentaci, zejména s přihlédnutím
na bezpečnost invalidů. Jinak, projekt jako takový má hodně bodů a velkou možnost k
získání dotace, žádost o dotaci obec podává 11.1.2018.
Dalším projektem, o kterém se pan starosta zmínil, byla „předškolská“ skupina, tedy změny
bytu školníka na prostor pro předškoláky. Žádost o dotaci byla projednána na fondu a prošla
formálním hodnocením bez vad, nyní bude hodnocena hodnotiteli a následně doporučena,
nebo nedoporučena ke schválení. Mezi tím proběhlo výběrové řízení na dodavatele
stavebních prací a více bude projednáno jako bod programu.
Pan starosta zastupitelům sdělil, že projekt na přestavbu WC a umývárny v požární zbrojnici
byl podán stavebnímu úřadu s žádostí o stavební povolení. MAS Hradecký venkov žádost o
dotaci přijal a zaregistroval, ovšem byla posunuta k realizaci až v II. Kole, protože v prvním
kole byla alokace vyčerpána, další termín pro podání žádosti bude na konci roku 2018.
U projektu ČOV pro bytové domy byla předána projektová dokumentace pro územní řízení.
Nyní se připravuje dokladová část a poté bude podán na odbor životního prostředí ke
schválení územního rozhodnutí. Na to navazuje pasportizace kanalizace, do konce prosince
bude předán pasport Dubenec „horní“. Z důvodů nutných oprav v dolní části Dubence, byl
podepsán dodatek o posunutí termínu dokončení pasportu dolní části Dubence na konec
února 2018.
Pan starosta dále uvedl, že prodejna COOP byla otevřena minulý týden ve zkušebním
režimu od 11 do 13.12.2017 poté již v plném režimu. V prodejně je dotyková pokladna a paní
prodavačka se musela detailně zaškolit. Rovněž na základě prodejní doby minulého týdne a
nutnosti splňovat 40,5 odpracované hodiny jsme byli nuceni nastavit „zimní“ režim tedy, že v
úterý a čtvrtek je otevřeno pouze do 12:00 hod.
Dále se pan starosta věnoval zprávě z úseku údržby zeleně a provozu. Zaměstnanci obce
spravovali cesty v Kalnovci a v horním Dubenci asfaltovou drtí, tak aby obec mohla dobře a
bezpečně vyhrnovat sníh.
Po větrné smršti byly vyvráceny stromy u Libotovského potoka za kostelem a zasahují na
okolní pozemky. I zde se již započalo s úklidem, ovšem to, že je půda značně rozmoklá a
nemrzne, tak vyvezení dřeva bude odloženo na jiný termín.
Poté pan starosta předal slovo paní Derdové, aby informovala o dění v kultuře. Paní Derdová
informovala zastupitele o proběhlých akcích, jako byla Mikulášská pro děti, které se účastnilo
asi 40 dětí, dále rozsvěcení vánočního stromku, kde dětí ze základní a mateřské školy
v Dubenci měly asi hodinový program a adventní koncert s Hustířanskými koledníky. Do
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konce roku se připravuje již jen tradiční turnaj ve stolním tenise dne 30.12.2017 v Penzionu
na faře.
V příštím roce je na 17.2.2018 plánován obecní ples.

4.

Projednání rozpočtové změny č.6/2017

Pan starosta oznámil, že účetní obce paní Jana Řeháková rozpočtovou změnu pro
„srovnání“ rozpočtu na výkaz FIN2-12. Samostatnou rozpočtovou změnu musel pan starosta
připravit na základě své pravomoci a to proplacení faktury za projekt ČOV k bytovým
domům. V opačném případě by obec riskovala ztrátu dotace z kraje. Po proplacení ze strany
obce je teprve možné požádat o zaslání příspěvku ve výši 240 tis. z kraje. Paní účetní
zpracovala změnu č. 6/2017. Pan starosta rozpočtovou změnu přečetl. Zastupitelé pan
Čtvrtečka a ing. Čížek starostovi vytknuli, že byla rozpočtová změna předložena pozdě, tedy
až před zasedáním zastupitelstva. Pan starosta jim odpověděl, že paní účetní se snažila
doúčtovat všechny doklady, tak aby byla rozpočtová změna kompletní. Pan Jarolímek si
rozpočtovou změnu od pana starosty vzal k prostudování. Bylo přistoupeno k hlasování.
279/2017-33.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č.6/2017.
10-0-0

5.

Projednání rozpočtu obce na rok 2018

Pan starosta oznámil, že se s předsedou finančního výboru nad ing. Čížkem, sešli nad
návrhem rozpočtu obce Dubenec dne 30.11.2017 dopoledne. Společně prošli všechny
kapitoly rozpočtu obce. Poprvé bude obec v roce 2018 hospodařit s oddělenou
hospodářskou činností obce. Proto jsou v rozpočtové skladbě některé položky v porovnání
s minulostí nulové. Tyto činnosti budou rozpočtovány zvlášť dle svých činností.
Dále uvedl, že na rozpočtech hospodářské činnosti obec se pracuje, tak aby byl vytvořen
plnohodnotný podklad. S ing. Čížkem je plánována další schůzka, kde budou upřesněny
některé detaily. Dále pan starosta uvedl, že dne 19.12.2017 dorazila datová zpráva
z krajského úřadu, s oznámením, že na činnost státní zprávy, což je matrika a veřejné
opatrovnictví, obci Dubenec poskytnuto 424 200,- Kč. O tuto částku byl původní návrh
rozpočtu navýšen. Rozpočet obce je tedy ve finální podobě sestaven takto:

Příjmy 2018
Výdaje 2018
rozdíl P-V

14 643 520,00 Kč
13 418 300,00 Kč
1 225 220,00 Kč

Rozpočet je sestaven jako přebytkový
Závazný ukazatel se stanovuje §

Na závěr pan starosta dodal, že akce chodníky II. Etapa byla připravena dle základních údajů
projektantů. Projektová cena se může, a vždy se to vyplnilo, od ceny reálné lišit, na tento rozdíl
bude čerpán přebytek rozpočtu.
Po úvodu pana starosty si vzal slovo ing. Čížek. Označil rozpočet na straně příjmů jako dobře
sestavený. Na straně výdajů však oznámil svou nespokojenost s některými kapitolami, na
kterých by se podle jeho názoru dalo výrazně ušetřit. Začal rozpočtem školy, kdy využil účasti
ředitelky ZŠ a MŠ Mgr. Martiny Jonešové a dotázal se jí na některé detaily z rozpočtu školy.
Zejména šlo o příjmy z hospodářské činnosti a dále některé akce, které jsou připravovány na rok
2018, které by buď měla investovat obec, nebo v jiných případech škola. Pan starosta ing.
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Čížkovi odpověděl, že rozpočet školy byl připravován podle osnovy, která je pro rozpočet
používána již několik let a ing. Čížek byl jedním z tvůrců této osnovy. Mgr. Jonešová na otázky
ing. Čížka odpovídala průběžně, avšak nebyla přítomna účetní školy a tak některé otázky nebyly
zodpovězeny detailně. Dále se ing. Čížek dotázal, zda je nutné, aby škola měla účetní
zaměstnanou na půl úvazku, protože podle jeho názoru tolik účtování ve škole není. Dle
informací, které si zjistil, tak obdobná škola v Bílé Třemešné a v Mostku má účetnictví vedené
obcí. Mgr. Jonešová mu odpověděla, že si neumí představit provoz bez vlastní účetní, která zde
je na 50% úvazku a na zbylých 50% vykonává činnost hospodáře školy. V organizační struktuře
školy jsou tyto funkce pevně zakotveny a je součástí pracovního kolektivu.
Dále se ing. Čížek vyjadřoval ke kapitole požární ochrana, kterou označil za obecní zlatou
kapličku s náklady přes čtyři miliony korun v průběhu posledních pěti let, ale nechtěl tuto kapitolu
dále rozvíjet, načež se dotázal host pan Ondřej Tomášek, že právě jeho názor na rozpočet této
kapitoly by ho jako velitele JPOIII zajímal, avšak ing. Čížek se k požární ochraně dále vyjadřovat
nechtěl. O kapitole údržba zeleně prohlásil, že se jedná o černou díru obecního rozpočtu a podle
jeho názoru produktivita práce zaměstnanců neodpovídá vynaloženým finančním prostředkům.
Dotázal se starosty, zda skutečně udrží mzdové náklady v rozmezí rozpočtu a zda nákup služeb
bude také dle rozpočtu. Pan starosta mu odpověděl, že právě kapitola údržby zeleně je těžko
předvídatelná, protože je značně závislá na klimatických podmínkách, ale jistě se bude snažit
pohybovat v mezích rozpočtu. Dále se ing. Čížek věnoval hospodářské činnosti obce, kdy by
podle jeho názoru bylo nejlepší pěstitelské centrum a prodejnu zrušit, protože jistě budou
vykazovat ztrátu. Navržený rozpočet je podle ing. Čížka na straně výdajů nepřesný a rád by se
k jeho projednání vrátil ještě v únoru, až budou známy všechna přesná čísla. Nakonec uvedl, že
takto sestavený rozpočet ze strany výdajů nepodpoří. Bylo přistoupeno k hlasování.
280/2017-33.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje v souladu s § 84 odst. (2) písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet obce
Dubenec na rok 2018, závazný ukazatel paragraf. Navržený v následujícím sestavení:
Celkové příjmy ve výši 14.643,52 tis. Kč, výdaje ve výši 13.418,3 tis. Kč, financování –
1.162,78 tis. Kč. Rozpočet je navržen jako přebytkový s přebytkem ve výši 1.225,22 tis. Kč.
9-0-1

6.

Výběr zhotovitele stavby Dětské skupiny v ZŠ Dubenec

Pan starosta uvedl, že proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavebních úprav „Dětské
skupiny“. S vyhlášením výběrového řízení musela obec počkat až na dobu, kdy žádost o
dotaci projde formálním hodnocením.
Poté byly elektronicky osloveny firmy, se kterými obec spolupracovala v minulosti a s jejich
prací a cenou byla spokojenost.
Byly osloveny společnosti:
PAV stavby – Lukáš Pavelka, IČ: 01518844, Dvůr Králové n.L., HM stav – Michal Havran, IČ:
68251581, Dvůr Králové n.L., Stafi, spol. s r.o.,IČ:15037002, Dvůr Králové n.L, Stavební
společnost Žižka spol. s r.o., IČ: 49814851, Dvůr Králové n.L. – poslední dvě společnosti
účast ve výběrovém řízení telefonicky odmítnuli. Důvodem byla již nasmlouvaná práce a
nemožnost zvládnout akci v daném termínu.
Výzva a rozpočet dle projektové ceny URS byl následující:
SO-01 Úprava soc. zařízení Družina
506920,- Kč
SO-02 Přestavba bytu
1015144,- Kč
Ve finále se do VŘ zapojily jen firmy HM stav a PAV stavby. Byly doručeny rozpočty a krycí
listy nabídek v hodnotě (Ceny bez DPH 21%):
Stavební objekt

MH stav

PAV stavby
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SO-01 Úprava soc. zařízení Družina
SO-02 Přestavba bytu

446986,39 Kč
892565,50 Kč

498643,35 Kč
998200,09 Kč

Vítězem výběrového řízení je firma HM stav, Michal Havran IČ:68251581, se sídlem Milady
Horákové 696, 54401 Dvůr Králové n.L., práce budou probíhat na základě smlouvy o dílo,
která bude podepsána při převzetí staveniště. V případě, že obec nezíská dotaci, bude
smlouva neplatná. Bylo přistoupeno k hlasování.
281/2017-33.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) souhlasí s výsledkem výběrového řízení zakázky malého rozsahu akce „Stavební
úpravy a změna užívání 1.n.p. ZŠ Dubenec“,
b) schvaluje vítěze výběrového řízení společnost HM stav, Michal Havran, IČ: 68251581
se sídlem Milady Horákové 696, 54401 Dvůr Králové nad Labem za celkovou
nabídkovou cenou 1.439.451,89 Kč bez DPH,
c) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo se společností HM stav, Michal
Havran, IČ: 68251581 se sídlem Milady Horákové 696, 54401 Dvůr Králové nad
Labem, zastoupené Michalem Havranem, jednatelem společnosti, za celkovou
nabídkovou cenou 1.439.451,89 Kč bez DPH.
10-0-0

7.

Žádost o příspěvek Diakonie ČCE

Pan starosta sdělil, že dne 6.10.2017 byla obci Dubenec doručena žádost Diakonie ČCE ve
Dvoře Králové n.L. o příspěvek na činnost. V letošním roce se diakonie starala o 2 občany
obce. Diakonie ČCE ve své žádosti uvedla, že se v roce 2017 starala o 2 osoby a přílohou
žádosti byl rozpis nákladů.
Celkem Diakonie ČCE zažádala o 8000,- Kč. Navýšení zdůvodňuje zvýšením mzdových
nákladů, růstem cen atd. Dále pan starosta uvedl, že se jedná o službu placenou
zákazníkem, a proto, že na rozdíl od Farní charity DKnL., jsou služby Diakonie v rozpočtu
kraje poníženy, navrhl příspěvek 5000,- Kč.
Dále v rozpravě pokračoval pan Tomášek, který donesl ceník Diakonie ČCE a zdůraznil, že
ceny za které Diakonie ČCE jsou minimální a pro seniory a jejich rodiny velmi příznivé. Dále
uvedl, že z vlastní zkušenosti může službu Diakonie ČCE jen a pouze chválit a rád by
navrhnul příspěvek 8000,- Kč, tak jak Diakonie ČCE žádá.
Ing. Čížek sdělil, že je jeho názor na pečovatelské služby všeobecně znám a bude opět
hlasovat proti přidělení daru.
282/2017-33.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje finanční dar ve výši 8000,- Kč společností Diakonie ČCE, středisko Dvůr
Králové n.L. IČ: 43462162, se sídlem nábř. Benešovo 1076, 54401 Dvůr Králové n.L.,
b) pověřuje starostu obce vypracováním a podpisem darovací smlouvy se společností
Diakonie ČCE, středisko Dvůr Králové n.L. IČ: 43462162, se sídlem nábř. Benešovo
1076, 54401 Dvůr Králové n.L., zastoupenou Mgr Zdeňkem Hojným, ředitelem
střediska.
9-0-1

8.

Žádost o příspěvek ZS Dubenec kroužek Capoeiry

Pan starosta oznámil, že Základní škola v Dubenci, kroužek Capoeiry, požádala
prostřednictvím ředitelky školy Mgr. Martiny Jonešové o finanční dar na nákup výukových
manipulačních pomůcek.
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Dále pan starosta uvedl, že v rozpočtu školy „zbylo“ 5000,- Kč, protože se letos nekonala
soutěž zlatá včela a navrhnul finanční příspěvek poskytnout.
Ing. Čížek se dotázal, co je Capoeira a jaké potřebuje speciální výukové manipulační
pomůcky. Mgr. Jonešová mu vysvětlila, že Capoeira je Brazilský tanec s prvky bojového
umění, který je u dětí velmi oblíben. Pro rozvoj rovnováhy je nutné zakoupit speciální
cvičební nářadí. Ing. Čížek poděkoval za odpověď a bylo přistoupeno k hlasování.
283/2017-33.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) Schvaluje finanční dar 5000,- Kč organizaci Základní škola Dukelských bojovníků v
Dubenci – kroužek Capoeiry, IČ:75017881, se sídlem Dubenec 156, 54455,
Dubenec,
b) Pověřuje starostu obce vypracováním a podpisem darovací smlouvy s organizací
Základní škola Dukelských bojovníků v Dubenci – kroužek Capoeiry, IČ:75017881, se
sídlem Dubenec 156, 54455, Dubenec, zastoupenou Mgr. Martinou Jonešovou,
ředitelkou školy.
10-0-0

9.

Zřízení účtu pro platební terminál u ČSOB

Pan starosta uvedl, že při posledním jednání zastupitelstva byla diskutována otázky pořízení
platebního terminálu pro možnost platit kartou. V návaznosti na tuto diskusi poptal Českou
spořitelnu a.s. a dodavatele pokladny a skladového systému společnost AWIS.
Obec obdržela dvě nabídky:
Nabídka České spořitelny je 1,91% až 2,2% z použité karetní transakce + 500,- Kč pronájem
terminálu. Systém České spořitelny není kompatibilní a zadání karetní transakce musí
probíhat odděleně do terminálu, který není součástí pokladny.
Systém platebního terminálu, který je kompatibilní s elektronickou kasou AWIS a skladovým
programem AWIS, který je již v prodejně zaveden provozuje ČSOB. Cena této služby je
odvozena od karetního obratu následovně:
Karetní obrat / měsíc do 25 000 Kč 250 Kč + DPH
Karetní obrat / měsíc do 25 001 – 50 000 Kč 150 Kč + DPH
Karetní obrat / měsíc 50 001 Kč a více zdarma
Dále je to podle použité platební karty, ale ČSOB účtuje v rámci EU průměrnou částku 0,99%
z karetní transakce. Terminál umí tuto „přirážku“ zahrnout do ceny poplatku kartou a rozpustit
ji do ceny nákupu.
Systém společnosti AWIS umožňuje propojení s kasou a v případě zamítnutí platby kartou
takto vytvořený účet převést zpět na platbu hotově, nebo do vratky zboží. Systém České
spořitelny není kompatibilní a zadání karetní transakce musí probíhat odděleně na dalším
přístroji. Pan starosta tedy uvedl, že z výše uvedených důvodů, žádá zastupitelstvo o zřízení
účtu u ČSOB pro obecní prodejnu. Popřípadě se bude dát terminál použít nejen v obchodě,
ale i pro platby obce jako jsou odpad, voda, nájem atd.
Ing. Čížek se dotázal, zda by nebylo možné celý účet maloobchodní prodejny převést
k ČSOB, pan starosta mu odpověděl, že to zváží a bude jej informovat.
284/2017-33.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec souhlasí se zřízením účtu vedeným Československou
obchodní bankou, a. s. , IČO: 00001350, se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 pro
provoz platebního terminálu.
9-0-1

10.

Přijetí daru Královehradeckého kraje pro ZŠ Dubenec

Pan starosta oznámil, že Základní škola v Dubenci byla opět úspěšná v žákovské soutěži
v rámci projektu kraje pro bezpečný internet, jako odměnu obdrží 10000,- Kč. Je zapotřebí
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tuto odměnu přijmout a pověřit ředitelku školy Mgr. Jonešovou podpisem darovací smlouvy.
Bylo přistoupeno k hlasování.
285/2017-33.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s přijetím daru 10.000,- Kč od Královehradeckého kraje, zřizované
organizaci Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola Dubenec,
IČ:75017881, se sídlem Dubenec 156, 544 55 Dubenec, v rámci soutěže Kraje pro
bezpečný internet v roce 2017,
b) pověřuje ředitelku Mgr. Martinu Jonešovou podpisem darovací smlouvy s
Královehradeckým krajem, IČ: 70889546, se sídlem Pivovarské nám. 1245, 50003
Hradec Králové, zastoupeným PhDr. Jiřím Štěpánem, hejtmanem.
10-0-0

11.

Přijetí daru obce Vilantice pro ZŠ a MŠ Dubenec

Pan starosta oznámil, že obec Vilantice ze svého rozpočtu každý rok poukazuje základní a
mateřské škole v Dubenci finanční dar na rozvoj. Letos bylo poukázáno 25 tis. Kč pro
základní školu a 25 tis. Kč pro mateřskou školu. Z peněz se v ZŠ pořídil relaxační koutek na
chodbu prvního stupně. V MŠ byl zrekonstruován skleník. Tak jako v předešlém bodě
jednání je nutné tento dar přijmout a pověřit ředitelku školy Mgr. Jonešovou podpisem
darovací smlouvy. K rozpravě se nikdo nechtěl přihlásit a tak bylo přistoupeno k hlasování.
286/2017-33.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s přijetím daru 50.000,- Kč od Obec Vilantice, zřizované organizaci Základní
škola Dukelských bojovníků a mateřská škola Dubenec, IČ:75017881, se sídlem
Dubenec 156, 544 55 Dubenec,
b) pověřuje ředitelku Mgr. Martinu Jonešovou podpisem darovací smlouvy s Obcí
Vilantice, IČ: 00580767, se sídlem Vilantice 101, 54401 Dvůr Králové n.L.,
zastoupenou Dagmar Jarošovou, starostkou obce.
10-0-0

12.

Diskuse, závěr

Na úvod diskuse si vzala slovo Mgr. Jonešová a přednesla čtvrtletní zprávu o práci školy.
V budově školy byla nainstalována nové vysilače wi-fi signálu, byla vypovězena smlouva s O2,
byly zrušeny některé bankovní účty. Byl zakoupen nový server pro počítačovou učebnu, plánuje
se posílení počítačové sítě a osobní počítač do každé třídy. Na základě bezpečnostní a požární
inspekce a byly doplněny, nebo vyměněny hasicí přístroje. Připravuje se výmalba dvou učeben a
oprava podlah. Připravuje se rekonstrukce školního rozhlasu spojená s instalací docházkového
systému a elektronického zabezpečení dveří. Do šatních skříní byly zakoupeny odkapávače na
boty. V rámci hospodářské činnosti bylo nutné zdražit obědy, z pronájmu tělocvičny za první
pololetí byla zakoupena hrazda a švédská bedna. Plánuje se z dalších peněz za pronájem pořídit
ozvučení tělocvičny. V příštím roce se plánuje oprava lavic pro jednu třídu, ale i tak bude nutné
zakoupit další nábytek. Byl zakoupen nový notebook pro paní účetní. Dále bylo pozměněno
financování kroužků, kdy plné náklady za kroužky jsou hrazeny z vybraných peněz od rodičů.
V minulosti totiž byly kroužky z části financovány i z peněz provozních. Nyní škola jedná
s pojišťovnami, protože současná pojišťovna škole vypovídá smlouvu, nejlepší cenu nabídla
Česká pojišťovna a to 6500,- Kč za pojištění školy a 5700,- Kč za pojištění mateřské školy. Byl
plně aktualizován a zkontrolován program pro výplaty VEMA a dokončují se účetní směrnice,
které chyběly. Ing Čížek se dotázal, zda skutečně bude účetnictví probíhat podle směrnic,
protože si myslí, že pokud ano, tak dojde k zastavení práce, osobně považuje směrnice za
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nesmysl, který pouze zdržují při práci. Mgr. Jonešová mu odpověděla, že vypracování směrnic
nařídil kontrolní orgán, který v ZŠ a MŠ prováděl kontrolu. Ing. Čížek ještě dodal, že si o
kontrolách tohoto druhu myslí své a že jsou naprosto zbytečné. Mgr. Jonešová dále pokračovala
s tím, že připravují inventuru majetku školy, který byl podle jejího názoru nestandardně evidován.
Ing. Čížek jako bývalý účetní školy se ohradil, že podklady k inventurám zpracovávali s ing.
Provazníkem a byly v pořádku, Mgr Jonešová mu sdělila, že evidování majetku v nulové hodnotě
rozhodně není v pořádku. Dále se ing. Čížek dotazoval, co škola dělá, aby měla i nadále
dostatek dětí, Mgr. Jonešová mu odpověděla, že v každé okolní obci jsou vývěsní tabule, kde
jsou pravidelně zveřejňovány práce žáků ZŠ a MŠ, dále ve spolupráci s okolními obcemi děti
pořádají kulturní pásma při adventních koncertech, nebo například - naposledy při rozsvěcení
vánočního stromu v Dubenci. Dost oblíbený je facebookový profil školy a i současné webové
stránky jsou hezké, přehledné a aktuální. Pro rok 2018 se připravuje předškolní skupina, kdy
nejstarší děti ze školky budou již umístěny ve škole a bude pro ně přechod do školního prostředí
schůdnější.
Pan starosta dále informoval zastupitele o dodatku ke smlouvě o svozu odpadů s Marius
Pedersen a.s., jedná se především o mírné navýšení díky nárůstu platů. Dále se již nebude
vykupovat plast, papír a sklo a firma bude pouze svážet. V minulosti se vytříděný odpad
vykupoval například 240,- Kč/t plastu, 490,- Kč/t papíru, o tyto peníze teď obec přijde,
kompenzovat třídění by měl systém EKO-KOM. Pan starosta uvedl, že zájmem státu je co
nejvíce utlumit skládkování a odpad raději spalovat. Měl by se zvýšit i skládkovací poplatek.
Jakmile budou známy všechny cenové změny, bude vypracována nová vyhláška o poplatku.
Pan Čtvrtečka se dotázal na to zda pro obec vykonává někdo práci požárního preventisty. Pan
starosta mu odpověděl, že obec s nikým závaznou smlouvu nemá. Pan Čtvrtečka dále uvedl, že
je za JPO a SDH vyškolen k vykonávání práce požárního preventisty. Dále zastupitele pozval na
hasičský ples, který se bude konat 3. února 2018 v Penzionu na faře.
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 20.12.2017 - viz. příloha č.1 - 33. USNESENÍ ZO
Dubenec konaného dne 20.12.2017.
Příloha č.2 – Prezenční listina
Příloha č.3 – Krycí list rozpočtu + rekapitulace stavby
Příloha č.4 – Krycí list rozpočtu + rekapitulace stavby
Příloha č.5 – Smlouva o dílo - vzor
Příloha č.6 – Žádost Diakonie ČCE + přehled poskytnuté péče
Příloha č.7 – Žádost ZŠ a MŠ Dubenec
Příloha č.8 – Darovací smlouva KHK Kraj
Příloha č. 9 – Žádost společnosti ZEVAL PLUS, spol. s r.o.
Datum vyhotovení zápisu: 04.01.2018
Starosta obce:

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

Ověřovatelé zápisu:

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

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

