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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

35.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 02.03.2018
Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 18:09 hodin. Přítomni byli členové ZO: Jaroslav
Huňat, Petr Čtvrtečka, Renata Derdová, Jan Jarolímek, Ondřej Janeček, Petr Krejčí, a
Bohumil Tomášek. Zastupitelé ing. Jaroslav Čížek, Luboš Lesák, Radomír Joneš a Irena
Hlavová a 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 02.03.2018
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Schválení programu zasedání.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
Shrnutí práce ZO, obce Dubenec
Projednání výběrového řízení akce modernizace a stavba učeben ZŠ Dubenec
Diskuse
Závěr

Pan starosta dále navrhnul změnu programu. Doplnění jednání o bod Rozpočtová změna
č.1/2018, zařazena jako bod 5, ostatní se posouvají. Dále se dotázal zastupitelů na další
návrhy na změnu programu. Poté bylo přistoupeno k hlasování.
295/2018-35.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 02.03.2018:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Schválení programu zasedání.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
Shrnutí práce ZO, obce Dubenec
Projednání výběrového řízení akce modernizace a stavba učeben ZŠ Dubenec
Projednání rozpočtové změny č.1/2018
Diskuse
Závěr
6-0-0

2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele
usnesení
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 02.03.2018 byl navržen Petr Krejčí,
ověřovateli zápisu Renata Derdová a Bohumil Tomášek, zpracovatelem usnesení Petr
Čtvrtečka. Pan starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí s nominací a poté přečetl
usnesení.
296/2018-35.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje
a) schvaluje zapisovatelem zápisu
b) schvaluje ověřovateli zápisu
c) schvaluje přípravou návrhu usnesení

3.

Petra Krejčího
Renatu Derdovou a Bohumila Tomáška
Petra Čtvrtečku
6-0-0

Informace o činnosti OÚ Dubenec a ZO Dubenec

Pan starosta krátce shrnul práci obecního úřadu a zastupitelstva. Byly dokončeny fyzické i
dokladové inventury. Byla podána žádost KU KHK na příspěvek na financování II. Etapy
stavby chodníků, na zpevněnou plochu pod kontejnery u koloniálu Novotný, na 2
velkoobjemové kontejnery. Byl dokončen Lesní hospodářský plán na příštích 10 let a odeslán
ke kontrole na Krajský úřad, který potvrdí jeho platnost. Byla podána žádost o dotaci na
pořízení Lesního hospodářského plánu.
V 18:03 dorazil pan Ondřej Janeček, jednání ZO probíhá dále v počtu 7 zastupitelů.
Na úseku údržby zeleně a technických služeb. Byly dokončeny práce na čištění náletových
dřevin cesty k Božence a do lomů v horním Dubenci. Zaměstnanci v obecních lesích likvidují
větve ve vytěžených kůrovcových lokalitách. Připravuje se technika na léto. Byl odvezen
železný šrot.
Poté pan starosta předal slovo paní Derdové, aby informovala o dění v kultuře. Paní Derdová
informovala zastupitele o obecním plesu, který se podle jejího názoru velmi povedl.
Připravuje se dětský karneval a velikonoční turnaj ve stolním tenisu.

4.
Projednání výběrového řízení akce modernizace a stavba
učeben ZŠ Dubenec
Pan starosta oznámil, že v únoru 2018 proběhlo výběrové řízení na stavební práce akce
„Modernizace a stavba učeben ZŠ Dubenec“. Zastupitelům předložil k nahlédnutí projekt
venkovní učebny schválený v územním řízení stavebním úřadem a protokol elektronického
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výběrového řízení. Toto výběrové řízení proběhlo ve dvou kolech následovně:
1. kolo
Datum vystavení: 9.2.2018 13:00
Datum ukončení: 16.2.2018 20:00
ZÁVĚR: První kolo poptávek bylo ukončeno dne 16.2.2018, žádná z poptávaných firem
nepodala nabídku
2. kolo
Datum vystavení: 17.2.2018 14:15
Datum ukončení: 23.2.2018 13:00
Poznámka: Dokumenty VŘ zůstávají totožné s první verzí
ZÁVĚR: Druhé kolo poptávky bylo ukončeno a vyhodnoceno dne 23.2.2018. Jediná nabídka
byla podána firmou Střechy DK s.r.o., IČ: 28763386, dne 20.02.2018. Nabídka splnila
všechny formální požadavky zadávací dokumentace. Celková nabídnutá cena nabídky činí
483.041,12 Kč bez DPH. Žádné další nabídky nebyly podány. Poptávka proběhla podle
pravidel a směrnic obce Dubenec.
Pan Janeček se dotázal na konečnou cenu včetně DPH, pan starosta mu odpověděl, že
celková cena včetně DPH činí 584.479,76 Kč. Pan Čtvrtečka se ještě jednou dotázal na
celkový rozsah stavby. Pan starosta mu odpověděl, že stavba učebny je „na klíč“ včetně
stavby podkladové desky – tedy betonářských a zakládacích prací, což bylo důvodem, proč
ostatní oslovené firmy nepodaly nabídku.
297/2018-35.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) Schvaluje vítězem výběrového řízení akce „Venkovní učebna u ZŠ Dubenec, p.p.č.
1398/1, k.ú. Dubenec“ firmu Střechy DK s.r.o., IČ: 28763386, se sídlem Sedlec 32,
54401 Lanžov, za celkovou cenu díla 584479,76 Kč včetně DPH,
b) Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo se společností Střechy DK s.r.o.,
IČ:28763386, se sídlem Sedlec 32, 54401 Lanžov, zastoupenou Zdeňkem Štíglem,
jednatelem společnosti.
7-0-0

5.

Projednání rozpočtové změny č.1/2018

Pan starosta oznámil, že účetní obce paní Řeháková vypracovala rozpočtovou změnu
č.1/2018. Na straně příjmů se jedná o přijetí dotací na volby do senátu a volby prezidenta,
tak aby obec mohla proplatit mzdy volební komisi po odvolání neúspěšné kandidátky paní
Holovské. Byla proplacena daň z příjmů obce, dále dorazila dotace na projekt ČOV bytové
domy a základní škola vrací nedočerpaných 79750,- Kč, jedná se o peníze na zabezpečení,
které nebylo v roce 2017 realizováno – peníze se proinvestují letos. Byly zaslány vyšší
prostředky z daní z hazardních her a za odnětí půdy. Také zaměstnanci obce odvezli železný
šrot. Na straně výdajů se jedná o uvolnění peněz na „předškolní klub“, poté co byla
schválena dotace a podepsán právní akt. Dále byl poskytnut dar Diakonii CČE ve výši 8000,Kč, ale rozpočtovaných bylo „jen“ 5000,- Kč. Na závěr byly vyrovnány všechny služby
spojené s proběhlými volbami. Ze strany zastupitelů nebyly dotazy, ani připomínky a bylo
přistoupeno k hlasování.
298/2018-35.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č.1/2018.
7-0-0
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6.

Diskuse, závěr

Pan starosta otevřel diskusi. Pan Čtvrtečka reagoval na obecní svoz železného šrotu s tím,
že SDH Dubenec chce také pořádat železnou sobotu. Pan starosta mu odpověděl, že když
šrot sváží obec tak jde výdělek z prodeje jako příjem proti položce odpady a tím i do
kalkulace odpadů pro daný kalendářní rok. Dále uvedl, že svoz železného šrotu v minulosti
organizovalo SDH ve spolupráci s výkupnou a náklady na pronájem automobilu
s hydraulickou rukou v té době skoro vyvážilo výdělek z prodeje šrotu. Pan Čtvrtečka mu
odpověděl, že si chtějí hasiči svést šrot vlastními silami. Dále pan Čtvrtečka požádal paní
Derdovou o společnou schůzku v rámci organizace dětského dne a hasičských slavností.
Paní Derdová mu odpověděla, ať telefonicky sdělí termín a domluví se na termínu schůzky.
Další příspěvky do diskuse nebyly a tak v 18:20 hod. pan starosta jednání zastupitelstva
ukončil.
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 02.03.2018 - viz. příloha č.1 - 35. USNESENÍ ZO
Dubenec konaného dne 02.02.2018.
Příloha č.2 – Prezenční listina
Příloha č.3 – Protokol konání výběrového řízení
Příloha č.4 – Rozpočtová změna 1/2018
Datum vyhotovení zápisu: 07.03.2018

Starosta obce:

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

Ověřovatelé zápisu:

Renata Derdová, v.r.
..........................................
Renata Derdová

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

