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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

34.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 14.02.2018
Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 18:09 hodin. Přítomni byli členové ZO: Jaroslav
Huňat, ing. Jaroslav Čížek, Renata Derdová, Ondřej Janeček, Radomír Joneš, Petr Krejčí,
Luboš Lesák a Bohumil Tomášek. Zastupitelé Petr Čtvrtečka, Irena Hlavová a Jan Jarolímek
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.
Byl navržen následující program zasedání ZO dne 14.02.2018
1) Schválení programu zasedání.
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
3) Shrnutí práce ZO, obce Dubenec
4) Projednání rozpočtového výhledu 2018-2020
5) Žádost o dotaci KHK, dopravní obslužnost
6) Žádost o dotaci z POV
7) Žádost o zřízení školního klubu
8) Žádost o čerpání ZŠ fondu reprodukce a investic
9) Výběr zhotovitele stavby venkovní učebny a učebny informatiky a jazyků
10) Projednání hospodářské činnosti obce pro rok 2018
11) Diskuse, závěr
Pan starosta dále navrhnul změnu programu. Původní bod 9 se vypustí, výběrové řízení bylo
prodlouženo do 16.02.2018 do 15:00 hod. Z důvodu nedodání nabídek dodavateli. Namísto
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bodu 9 bude zařazen bod „Přijetí daru Městysu Velký Vřešťov pro ZŠ a MŠ Dubenec“.
Poté se pan starosta dotázal zastupitelů, zda mají nějaké návrhy na změnu programu. Bylo
přistoupeno k hlasování.
287/2018-34.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 14.02.2018:
1) Schválení programu zasedání.
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
3) Shrnutí práce ZO, obce Dubenec
4) Projednání rozpočtového výhledu 2018-2020
5) Žádost o dotaci KHK, dopravní obslužnost
6) Žádost o dotaci z POV
7) Žádost o zřízení školního klubu
8) Žádost o čerpání ZŠ fondu reprodukce a investic
9) Přijetí daru Městysu Velký Vřešťov pro ZŠ a MŠ Dubenec
10) Projednání hospodářské činnosti obce pro rok 2018
11) Diskuse, závěr
8-0-0

2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele
usnesení
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 14.02.2018 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.
288/2018-34.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
8-0-0

Informace o činnosti OÚ Dubenec a ZO Dubenec

Pan starosta oznámil, že byly rozeslány II. Upomínky na vodné, část dlužníků zaplatila, ale
někteří na výzvy k zaplacení nereagují. Celkový dluh na vodném činí 10.591,54 Kč.
Zastupitelé diskutovali o možnosti odpojení největších dlužníků. Problémem je, že část
odběratelů na tzv. starém vodovodu, kde jsou domy připojeny bez venkovní zemní soupravy,
která by umožňovala uzavřít přívod vody. Pan starosta nechá zpracovat výzvu k odpojení, a
pokud nedojde k zaplacení, bude z nemovitosti dlužníka odmontován vodoměr a přívod vody
zaplombován.
Dále pan starosta oznámil, že proběhly volby do senátu a volby prezidentské. Poděkoval
členům volební komise. Dále oznámil, že díky odvolání kandidátky na senát, paní Holovské,
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nemůže obec komisím zaplatit za senátní volby. Výplata proběhne až po uplynutí 30 denní
lhůty pro odvolání a rozhodnutí soudu. Výplata volebním komisím bude vyplacena až
v březnu.
Pan starosta uvedl, že byla provedena rozpočtová změna č.7/2017 pro konečné uzavření
rozpočtu obce za rok 2017. Z časových důvodů využil pravomoci starosty obce a
rozpočtovou změnu schválil. Rozpočtovou změnu obdrželi zastupitelé e-mailem a je přílohou
dnešního zápisu z jednání. Rozpočet roku 2017 obec plnila s přebytkem následovně:
Příjmy:
Výdaje:
Rozdíl:
Splátky úvěrů:
Výsledek:

14.384.620,- Kč
11.863.791,- Kč
+2.520.829,- Kč
- 1.193.904,- Kč
+1.326.925,- Kč

Plánovaný přebytek za rok 2017 byl původně 1.519.800,- Kč. V průběhu roku 2017 ovšem
obec měla vyšší výdaje hlavně s opravou elektroniky traktoru, byly zadány a zatím
dokončena I. etapa pasportizace kanalizace a nákladné byly i opravy kanalizačních šachet a
čištěni kanalizace v dolním Dubenci.
Pan starosta dále hovořil o dění v DSO Hustířanka. Připravují se žádosti o dotace. Za obec
v rámci dotačního programu obnovy venkova zažádal o dotaci na zpevněnou plochu pod
kontejnery. Pokud vše dobře dopadne, tak za zastávkou naproti bývalému koloniálu Novotný
bude vybudováno místo pro nádoby na tříděný odpad. Dále bude „U kovárny“ z panelů
vyrobena zpevněná plocha, která bude oplocena. Z dotace budou zakoupeny dva kontejnery
na velkoobjemový odpad aby občané obce mohli odevzdávat tento odpad průběžně celý rok.
Ve spolupráci se státním pozemkovým úřadem připravuje obec územní rozhodnutí a
stavební povolení pro suchý poldr Jedlina, nyní probíhá vodoprávní řízení ohledně
zadržování a vzdouvání povrchových vod.
Pan starosta oznámil, že dne 11.1.2018 podal žádost o dotaci na stavbu II. Etapy chodníků
v obci Dubenec. Pokud vše bude jako při I. Etapě tak obec obdrží rozhodnutí o přidělení
(nebo nepřidělení) dotace v březnu-dubnu 2018. Dále pan starosta oznámil, že je mírně
skeptický, protože se celkové náklady vyšplhaly až na 11.313.000,- Kč.
Pan starosta dále uvedl, že byla podepsána smlouva o dílo a byly zahájeny práce na
přestavbě bytu školníka a dolní družiny v základní škole. V pátek 23.2.2018 by měla být
přebrána hrubá stavba, provedena kontrola plnění rozpočtu a provedena první fakturace.
Obec obdržela stavební povolení s právní mocí na projekt na přestavbu WC a umývárny v
požární zbrojnici. Žádost o dotaci obec podá v dalším kole výzev.
Byl předán projekt ČOV pro bytové domy, dokončujeme přípravu dokladové části a rovněž
studii další etapy kanalizace. Jednáme s vlastníky pozemků, paní Kuntovou a SPÚ.
Pan starosta oznámil, že byl zpracován posudek pro rozšíření vodoprávního povolení k
odběru spodních vod. Nyní jej schvaluje vodoprávní úřad. Hladina spodní vody ve vrtu je
nyní nad stavem roku 2013, horní hladina je 1,95m, v „suchém“ roce 2016 byla hladina na
úrovni 3,8m. Vydatnost vrtu je průměrně 6 litrů/s, maximální až 9 litrů/s. Povolení je nyní
rozšířeno na průměrných 1,2 litrů/s.
Byl dokončen pasport kanalizace v horním Dubenci, dolní část se díky zdržení s opravou
šachet dokončuje. Poté bude vydán kanalizační řád.
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Dále se pan starosta věnoval úseku technických služeb. Za uplynulé měsíce bylo
zabezpečeno vyhrnování sněhu, v případě vydatného sněžení byla povolána i Hustířanka
služby s.r.o. U vozidla Alficar bylo provedeno STK, rovněž bylo provedeno STK u
zásahového DA Iveco. Zaměstnanci obce nyní dokončili práce na vyřezávání náletových
dřevin v prostoru cesty „K Božence“. Dále jednáme s Povodím Labe o čištění stromů kolem
koryta Hustířanky z Dubence do Kalnovce.
Ve spolupráci s Povodí Labe s.p. je připravována akce úpravy břehů koryta u mostu za čp.
97 manželů Kroupových. V tomto místě je posunuta hrana břehu a při zvýšeném stavu vody
hrozí zatopení čp.97.
Poté pan starosta předal slovo paní Derdové, aby informovala o dění v kultuře. Paní Derdová
informovala zastupitele o přípravách na obecní ples, který se koná 17.2.2018 v penzionu na
Faře, byly prodány všechny lístky, tombola bude obsahovat cca 300 cen. Dále se připravuje
dětský karneval ve spolupráci s obcí Litíč a to 11.3.2018 rovněž v Penzionu na Faře.
Pan starosta informoval o proběhlém vánočním turnaji ve stolním tenisu a vyzdvihl zde
výborné výkony handicapovaných sportovců z Jilemnice. Dále uvedl, že příště bude nutné
skutečně oddělit oba turnaje od sebe. To že byly nyní vytvořeny skupiny odděleně
z registrovaných a neregistrovaných hráčů, kteří se posléze „potkali“ v pavouku na dvě
prohry bylo pro neregistrované nemotivující. Na velikonoce se turnaj ve stolním tenisu
připraví jinak a to tak, že budou hrány dva oddělené turnaje. Dále hledáme aktivní lidi co by
nám pomohli s doplňkovými turnaji jako jsou karty, člověče nezlob se atd.

4.

Projednání rozpočtového výhledu 2018-2020

Pan starosta oznámil, že paní účetní Jana Řeháková připravila rozpočtový výhled na období
2018-2020. Jedná se o přehled příjmů a výdajů především v návaznosti na splátky úvěrů. Ze
strany zastupitelů nebylo dotazů, ani připomínek a tak nechal pan starosta hlasovat o
usnesení.
289/2018-34.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtový výhled obce Dubenec na období 20182020.
8-0-0

5.

Žádost o dotaci KHK, dopravní obslužnost

Pan starosta oznámil, že Královehradecký kraj, tak jako každý rok, obci zaslal žádost o
dotaci na krytí ztráty dopravní obslužnosti linky 690510 a to v částce 19.345,- Kč. Jedná se o
odpolední spoj přes Lanžov do Doubravice. Částka je vypočtena pouze za průjezd katastrem
obce Dubenec. Na linku přezpívají všechny zúčastněné obce. Po konzultaci se školou a
starosty okolních obcí je důležité tuto linku zachovat. Ing. Čížek uvedl, že s podporou bude
souhlasit, ale na druhou stranu teď několikrát cestoval autobusem do Dvora Králové n.L. a
pokaždé v autobusu s ním cestovali maximálně dva další cestující. Připadá mu scestné, že
kraj požaduje po obci peníze za dopravu dětí do a ze školy. Pan starosta uvedl, že
dokončuje tzv. spádovost a poté co budou uzavřeny všechny smlouvy se spádovými obcemi
bude mít kraj povinnost zachovat dopravu zdarma. Bylo přistoupeno k hlasování.
290/2018-34.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
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a) schvaluje dotaci na dopravní obslužnost linky 690510 ve výši 19.345,- Kč pro
Královehradecký kraj, IČ: 70889546, se sídlem Pivovarské nám. 1245, 50003,
Hradec Králové,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na
zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou s Královehradeckým
krajem, IČ: 70889546, se sídlem Pivovarské nám. 1245, 50003, Hradec Králové,
zastoupeným PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje.
8-0-0

6.

Žádost o dotaci z POV

Pan starosta oznámil, že Královehradecký kraj v rámci dotačního programu „Program obnovy
venkova“ vyhlásil dotace v rámci odpadového hospodářství a inženýrských staveb. V rámci
mikroregionu Hustířanka obec připravila žádost o dotaci pro více obcí. V Dubenci se jedná o
dofinancování neuplatnitelných nákladů v rámci akce stavby II. Etapy chodníků, (kraj bude
spolufinancovat náklady obce) dále se jedná o zpevněnou plochu pod kontejnery s tříděným
odpadem za čekárnou u koloniálu Novotný a také nákup dvou velkoobjemových kontejnerů,
tak aby obec mohla vybírat velkoobjemový odpad celý rok a ne jen v době svozu. Odpad by
zdarma mohli odevzdávat pouze občani obce Dubenec, ostatní za poplatek, který bude
kalkulován z pořizovací ceny kontejneru a ceny odvozu. Pro podání žádosti o dotaci je nutné
schválit usnesení o tom, že zastupitelstvo obce s podáním žádosti souhlasí. Bylo přistoupeno
k hlasování.
291/2018-34.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu obnovy
venkova Královehradeckému kraji.
8-0-0

7.

Žádost o zřízení školního klubu

Pan starosta přednesl žádost Mgr. Jonešové, ředitelky základní školy, o zřízení tzv. školního
klubu v základní škole v Dubenci. Pan Joneš doplnil, že se jedná o zařízení, ve kterém
mohou být děti II. stupně ZŠ, popřípadě budou doplněni žáky z I. Stupně namísto družiny.
Ing. Čížek se dotázal, zda je o takovou službu vůbec mezi žáky zájem. Pan starosta uvedl,
že by zřízení klubu uvítal vzhledem k problémům s vandalismem dětí, které mnohdy čekají i
déle než dvě hodiny na autobusy. Paní Derdová uvedla, že její syn by jistě uvítal zřízení
klubu, protože se spolužáky nemá možnost v případě špatného počasí se někam uchýlit.
Pan Joneš uvedl, že má informace, že Mgr. Jonešová již vše předjednala s odborem školství
Královehradeckého kraje. Pan starosta dále pokračoval s tím, že peníze na provoz klubu
půjdou z krajských peněz na zaměstnance, není nutné adaptovat nějakou místnost ve škole
a tok je na zastupitelích pouze odhlasovat schválení založení klubu od 1.9.2018. Bylo
přistoupeno k hlasování.
292/2018-34.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec souhlasí se zřízením školního klubu jako nového školského
zařízení, jehož činnost bude vykonávat příspěvková organizace Základní škola Dukelských
bojovníků a mateřská škola, Dubenec (s nejvyšším povoleným počtem 20 žáků a místem
poskytovaného vzdělávání na adrese Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská
škola, Dubenec, Dubenec 156, 544 55 Dubenec, okres Trutnov) a se zápisem tohoto
školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 9. 2018.
8-0-0
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8.

Žádost o čerpání ZŠ fondu reprodukce a investic

Pan starosta uvedl, že Mgr. Jonešová, ředitelka základní školy, podala žádost o dočerpání
fondu reprodukce majetku, fondu investic. Jedná se o uvolnění prostředků ve výši 41.104,30
Kč z č.ú. 416 – Fond reprodukce majetku, fond investic. Ing. Čížek uvedl, jako bývalý účetní
organizace, že peníze se do fondu dostaly odpisem drahé kopírky, kterou škola pořídila
v devadesátých letech. Nyní je dohoda taková, že položky, které se účetně odepisují (nad 40
tis. Kč) pořizuje obec a škole je zapůjčuje. Dále se dotázal, na co konkrétně budou
prostředky použity? Pan starosta mu odpověděl, že se ve škole připravují stavební úpravy
některých učeben, bude rovněž nutné provést podlahářské práce a ze zbytku nedočerpaných
peněz bude pořízeno vybavení základní školy. Bylo přistoupeno k hlasování.
293/2018-34.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec souhlasí s čerpáním fondu reprodukce majetku, fondu investic
č.ú. 416 v částce 41.104,30 Kč zřizovanou organizací Základní škola Dukelských bojovníků a
mateřská škola, Dubenec, Dubenec 156, 544 55 Dubenec, okres Trutnov.
8-0-0

9.

Přijetí daru Městysu Velký Vřešťov pro ZŠ a MŠ Dubenec

Pan starosta oznámil, že zastupitelstvo Městysu Velký Vřešťov dne 6.2.2018 schválilo
finanční dar pro spádovou školu Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola,
Dubenec ve výši 10.000,- Kč. Zastupitelstvo obce tento dar musí schválit a pověřit paní
ředitelku přijetím daru a podpisem darovací smlouvy. Ze strany zastupitelů nebylo dotazů a
bylo přistoupeno k hlasování.
294/2018-34.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec jako zřizovatel:
a) souhlasí s přijetím finančního daru 10000,- Kč od Městysu Velký Vřešťov, IČ:
00484776, se sídlem Velký Vřešťov 34, 54454 Velký Vřešťov pro zřizovanou
organizaci Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec, IČ:
75017881, se sídlem Dubenec 156, 54455 Dubenec,
b) pověřuje Mgr. Martinu Jonešovou, ředitelku Základní školy Dukelských bojovníků a
mateřské školy, Dubenec podpisem darovací smlouvy.
8-0-0

10.

Diskuse o hospodářské činnosti obce pro rok 2018

Pan starosta začal s tím, že na minulém jednání zastupitelstva byl vyzván, aby předložil
rozpočty jednotlivých hospodářských činností pro rok 2017. Dále upřesnil, že hospodářská
činnost obcí se rozpočtově neschvaluje, je vedena mimo rozpočtové účetnictví. Důvodem pro
oddělení činnosti je z velké části účtování DPH.
V hospodářské činnosti obce jsou nyní tyto činnosti. Pěstitelské centrum, maloobchodní
prodejna, vodovod, půjčovna a lesní hospodářství. Hospodářská činnost je oddělena od
obvyklé rozpočtové činnosti obce účetně a je vedena na speciálním účtu 5106535399/0800,
hotovost je vedena oddělenou pokladnou maloobchodu, pěstitelského centra a tzv. dalších
činností. Jednotlivé rozpočty a finanční plány byly zastupitelům dodány e-mailem a jsou
přílohou materiálu k projednání zastupitelstva. Ing Čížek odpověděl, že si všechny materiály
prostudoval a pochválil jejich zpracování. Dále uvedl, že by se zastupitelstvo mělo usnést na
tom, že pan starosta svůj úkol splnil a rozhodování o hospodářské činnosti nechat na delší
období. Zastupitelé toto vzali na vědomí a požádali pana starostu, aby bod projednání
hospodářské činnosti odložil na některé z dalších jednání zastupitelstva.
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11.

Diskuse, závěr

Pan starosta otevřel diskusi, ale ze strany zastupitelů, ani ze strany hostů nebylo žádných
připomínek a tak v 19:04 jednání zastupitelstva ukončil.
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 14.02.2018 - viz. příloha č.1 - 34. USNESENÍ ZO
Dubenec konaného dne 14.02.2018.
Příloha č.2 – Prezenční listina
Příloha č.3 – Střednědobý výhled
Příloha č.4 – Žádost o zřízení školního klubu
Příloha č.5 – Žádost o dotaci KHK, doprava + přílohy
Příloha č.6 – Finanční plány hospodářské činnosti obce
Datum vyhotovení zápisu: 26.02.2018
Starosta obce:

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

Ověřovatelé zápisu:

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

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

