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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

36.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 18.04.2018
Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 19:00 hodin. Přítomni byli členové ZO: Jaroslav
Huňat, Petr Čtvrtečka, ing. Jaroslav Čížek, Luboš Lesák, Renata Derdová, Radomír Joneš,
Irena Hlavová, Petr Krejčí a Bohumil Tomášek. Zastupitelé Ondřej Janeček a Jan Jarolímek
byli z jednání omluveni.
Pan starosta uvítal zastupitele a hosty, dále oznámil, že zastupitelstvo obce je usnášení
schopné s počtem 9 zastupitelů. Poté přečetl program zasedání ZO, tak jak byl navržen na
pozvánce a programu.
Byl navržen následující program zasedání ZO dne 18.04.2018
Schválení programu zasedání.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
Shrnutí práce ZO, obce Dubenec
Projednání změny položky 5240 v rozpočtu obce na rok 2018
Projednání zprávy o kontrole hospodaření obce za rok 2017
Projednání vypsání výběrového řízení "Vypracování PD pro výstavbu technické a
dopravní Infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Z1 Obec Dubenec"
7) Projednání záměru prodeje pozemku ppč. 1264/5, 1263/3 a 2273 v k.ú. Dubenec
8) Projednání záměru nákupu pozemku ppč. 3680 v k.ú. Dubenec
9) Projednání záměru nákupu pozemku ppč. 2296 v k.ú. Dubenec
10) Diskuse
11) Závěr
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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Pan starosta navrhl změnu programu o doplnění bodem 10) Projednání poplatku za svoz
odpadu v roce 2018. Ostatní body jednání se posunou. Ing. Čížek namítnul, že mu emailem
nedorazil materiál k bodu č.5 o kontrole hospodaření obce za rok 2017. Pan starosta se
dotázal všech zastupitelů, jestli ještě někomu materiál nedorazil, ale všichni potvrdili, že
soubor byl přílohou e-mailu rozeslaného ve čtvrtek dopoledne. Ing. Čížek proto uvedl, že
se nemohl na jednání dostatečně připravit a tak se bude zdržovat v hlasování. Dále ze strany
zastupitelů nebylo připomínek a tak bylo přistoupeno k hlasování o programu zasedání.
299/2018-36.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 18.04.2018:
Schválení programu zasedání.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
Shrnutí práce ZO, obce Dubenec
Projednání změny položky 5240 v rozpočtu obce na rok 2018
Projednání zprávy o kontrole hospodaření obce za rok 2017
Projednání vypsání výběrového řízení "Vypracování PD pro výstavbu technické a
dopravní Infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Z1 Obec Dubenec"
7) Projednání záměru prodeje pozemku ppč. 1264/5, 1263/3 a 2273 v k.ú. Dubenec
8) Projednání záměru nákupu pozemku ppč. 3680 v k.ú. Dubenec
9) Projednání záměru nákupu pozemku ppč. 2296 v k.ú. Dubenec
10) Projednání poplatku za svoz odpadů v roce 2018
11) Diskuse
12) Závěr
8-0-1
1)
2)
3)
4)
5)
6)

2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele
usnesení
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 18.04.2018 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.
300/2018-36.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje
a) schvaluje zapisovatelem zápisu
b) schvaluje ověřovateli zápisu
c) schvaluje přípravou návrhu usnesení

3.

Petra Krejčího
ing. Jaroslava Čížka a Bohumila Tomáška
Petra Čtvrtečku
9-0-0

Informace o činnosti OÚ Dubenec a ZO Dubenec

Pan starosta oznámil, že proběhla druhá část kontroly hospodaření obce a byla tak
ukončena kontrola roku 2017 a byla zpracována zpráva o hospodaření obce. Více o kontrole
bude projednáno jako bod jednání.
Pan starosta dále uvedl, že proběhla kontrola ze strany společnosti EKO-KOM, která
přerozděluje prostředky za svoz tříděných odpadů. Kontrola neshledala žádné pochybení v
evidenci odpadů, vykazování a fakturaci. Rovněž pan starosta při jednání vyřešil „unikající“
peníze za sběr ve škole, kdy obec může na základě usnesení zastupitelstva školní sběr také
vykázat a tím získat nárokovou odměnu. To samé platí i pro sběr železa, které organizuje
SDH.
Dále pan starosta uvedl, že proběhl zápis do 1. Třídy, obec zajišťovala převzetí údajů
evidencí ze spádových obcí. Pan Tomášek se dotázal na počet přijatých dětí. Mgr.
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Jonešová, ředitelka školy, která se na pozvání starosty jednání účastnila, mu odpověděla, že
bylo zapsáno 17 dětí a z toho jedno dítě má odklad. Letos odchází slabý ročník deváté třídy
v množství 11 žáků a tak i nadále bude škola nadlimitní.
Ve spolupráci s paní účetní a matrikou se připravují seznamy pro poplatky, čekáme se jen na
potvrzení ceny odpadů schválením usnesení zastupitelstvem obce a zveřejnění vyhlášky.
Poté budou rozeslány informační dopisy se složenkami.
Pan starosta oznámil, že připravil podklady pro II. Etapu projektu kanalizace Dubenec a
žádost o dotaci od Královehradeckého kraje.
Pan starosta oznámil, že připravil výběrové řízení pro výstavbu technické infrastruktury Z01,
více jako bod jednání zastupitelstva obce. Dále připravuje výběrové řízení na rekonstrukci
pomníčků a kaple u kostela.
V průběhu března a dubna došlo k několika stížnostem na kvalitu vody. V obci proběhlo
pouze lokální odkalování, spojené v dolním Dubenci s výměnou hydrantu a připojením
dalšího odběratele. Dále proběhla provozní kontrola ČOV u školy, čerpadel vrtu a úpravny a
čerpadel automatické tlakové stanice v horním Dubenci.
Obci byl předán pasport kanalizace II.část a nyní se připravuje poptávka na zpracování
dokumentu „Kanalizační řád“.
Dále se pan starosta věnoval dotačním projektům, které obec připravuje.
Chodníky II.etapa – žádost prošla formálním ohodnocením, nyní čekáme na schválení
(neschválení) výborem hodnotitelů, který se sejde až v červnu 2018. Poté již bude jasné, zda
obec dotaci získá, nebo ne. V případě, že obec dotaci získá, je možné v srpnu 2018, po
výběrovém řízení spustit stavbu a snad by do konce roku mohlo být hotovo, to ale záleží na
klimatických podmínkách.
ČOV pro bytové domy – je dokončena projekční část, nyní nadále pokračujeme v přípravě
dokladové části. Pan starosta jednal právníkem paní Kuntové, která v dotčeném prostoru
vlastní pozemky a je svolná je prodat, více připraví do příštího jednání ZO.
Krajské dotace – žádost o dotace na chodníky II. etapa, velkoobjemové kontejnery a
zpevněnou plochu pod kontejnery u zastávky v horním Dubenci máme podané, čekáme na
posouzení orgány kraje.
Dětská skupina – byl podepsán právní akt, peníze na účet obec dorazí v průběhu května.
Stavba je již před dokončením, nyní probíhají poslední práce na instalaci wc, elektro a
vzduchotechniky. Byly odlity nivelační stěrky a po technologické pauze bude položeno lino.
Připravuje se nákup nábytku a vnitřního vybavení a rovněž probíhá výběrové řízení ve
spolupráci se ZŠ na dva zaměstnance.
Projekt venkovní učebny a rekonstrukce učebny informatiky a rozšíření na jazykovou učebnu
prošla formálním hodnocením a v pondělí 16.04.2018 byl tento projekt doporučen výborem
hodnotitelů k finanční podpoře, dotace bude ve výši cca 2,7 mil. Kč.
Dále se pan starosta věnoval zprávě o údržbě zeleně a komunálních službách.
Proběhl úklid větví a štěpkování, dokončovalo se čištění po kácení stromů na Božence a za
kostelem.
Byla strojně zametena část obce, zbytek bude dokončen po odstranění poruchy na
zdvihacím válci.
V tomto týdnu připravujeme hřiště v dolním Dubenci, dále proběhne vláčení všech travnatých
ploch. Rovněž budeme sekat vybrané plochy tak jako v loňském roce sekačkami se sběrem
(park, úřad, hasičárna a sportovní areál), zbytek se bude mulčovat. Dále pan starosta
oznámil, že se s paní Vávrovou domluvil na ukončení pracovního poměru ke konci května.
V oblasti kultury a sportu proběhly tyto akce. Velikonoční turnaj ve stolním tenisu – zde se
poprvé hrály dva turnaje a to jak pro registrované, tak neregistrované. Turnaj měl slabší
účast, ale rozdělení na dva turnaje se osvědčilo, i když závěrečný zápas obou turnajů dopadl
lépe pro neregistrovaného hráče. Dále pan starosta předal slovo paní Derdové, ta oznámila,
že společně s obcí Litíč pořádali za obec karneval, účast byla dobrá, i když byl dost dětí
nemocných. Akce se povedla. Dále pan starosta předal slovo panu Čtvrtečkovi aby promluvil
o akci Hasičské rockové velikonoce. Ten zastupitelům sdělil, že očekávali vyšší účast, ale že
se akce povedla. Pan starosta dále uvedl, že v průběhu května se připravuje pouť, pálení
čarodějnic a tradiční akce jako fotbal ženatí x svobodní a průvod alegorických vozů a traktorů
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8.5.2018.

4.

Projednání změny položky 5240 v rozpočtu obce na rok 2018

Pan starosta seznámil zastupitele se změnou ve státním rozpočtu, kde ministerstvo financí
změnilo položku 5240 v kapitole příjmů, kterou se převádí schválená částka rozpočtu na
položu 5229. Rozpočet obce musí na tuto změnu reagovat a proto je nutné schválit
usnesení, kterým se tato položka rozpočtu změní. Ze strany zastupitelů nebylo dotazů, ani
připomínek a bylo přistoupeno k hlasování.
301/2018-36.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec bere na vědomí novelu vyhlášky MF ze dne 18.1.2018 číslo
12/2018 Sb. a tím vyvolanou změnu položky 5240, kterou se převádí schválená částka
rozpočtu na položku 5229 – „Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným
organizacím.“
9-0-0

5.

Projednání zprávy o kontrole hospodaření obce za rok 2017

Pan starosta uvedl, že ve dnech 19.03.2018 až 20.03.2018 proběhlo závěrečné přezkoumání
hospodaření obec Dubenec ze strany Královehradeckého kraje. Byla zjištěna pouze drobná
chyba při zaúčtování převodu cesty z majetku Státního pozemkového úřadu do majetku
obce. Obec zaúčtovala chybně celkovou výši dotace EU 6.433.733,- Kč a ne celkovou
hodnotu cesty včetně dotace národních zdrojů tedy 6.664.324,- Kč.
Na oddělení kontroly obcí je nutné odeslat návrh nápravného opatření a v měsíci květnu
bude odeslána zpráva o splnění nápravného opatření.
Pan starosta otevřel rozpravu k tomuto bodu. Ing. Čížek uvedl, že si nemohl prostudovat
zprávu, protože ji neobdržel e-mailem a proto se v hlasování zdrží. Bylo přistoupeno
k hlasování.
302/2018-36.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dubenec,
IČ:00277801 za rok 2017,
b) pověřuje starostu obce vypracováním nápravných opatření.
8-0-1

6.
Projednání vypsání výběrového řízení "Vypracování PD pro
výstavbu technické a dopravní Infrastruktury pro výstavbu
rodinných domů v lokalitě Z1 Obec Dubenec"
Pan starosta uvedl, že dokončil přípravu výběrového řízení zakázky malého rozsahu na
služby dle směrnice č. 3/2017 (usnes.268/2017-32.ZO) Obce Dubenec upravující postup při
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 30.10.2017.
Název zakázky: "Vypracování PD pro výstavbu technické a dopravní Infrastruktury pro
výstavbu rodinných domů v lokalitě Z1 Obec Dubenec" celková cena zakázky je předběžně
vyčíslena na 280.000,- Kč. Dále uvedl, že zadávací dokumentaci měli zastupitelé jako přílohu
programu jednání a otevřel rozpravu k tomuto bodu. Ze strany zastupitelů nebylo otázek a
tak bylo přistoupeno k hlasování.
303/2018-36.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec,
a) souhlasí s vypsáním výběrového řízení na zakázku malého rozsahu pod názvem
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"Vypracování PD pro výstavbu technické a dopravní Infrastruktury pro výstavbu
rodinných domů v lokalitě Z1 Obec Dubenec",
b) pověřuje starostu obce zpracováním a organizací výběrového řízení.
9-0-0

7.
Projednání záměru prodeje pozemku ppč. 1264/5, 1263/3 a
2273 v k.ú. Dubenec
Pan starosta přednesl zastupitelům žádost společnosti Proagro Nymburk a.s., která požádala
obec Dubenec o opravu nájezdu k provozovně velkovýkrmu slepic BIOS v horním Dubenci.
Nájezd k cestě do provozovny – konkrétně parcely Dále sdělil, že nechal provést hrubou
kalkulaci nákladů ceny opravy, orientačně cca 150 tis. Oprava zahrnuje úpravu nájezdu dle
normy, dále odvodnění cesty a Kč, došlo k dohodě, že si Proagro Nymburk a.s. odkoupí od
obce parcely ppč.1264/5, 1263/3 a 2273 v k.ú. Dubenec, což jsou parcely pod stavbou
nájezdu a cesty, které dále navazují na příjezdovou cestu k BIOS. Poté vyzval hosta pana
Brádlera, který je sousedem tohoto nájezdu o jeho stanovisko. Pan Brádler uvedl, že ho
mrzí, že obec na místě nevyvolala jednání a chce pozemek prodat. Pan starosta mu
odpověděl, že jednání je veřejné a pan Brádler má možnost se k prodeji vyjádřit. Pan Brádler
dále uvedl, že má obavy, aby nový vlastník parcely ppč. 1263/3, která sousedí s jeho
pozemkem, mu umožnil vstup a vjezd na jeho parcelu. Pan starosta mu odpověděl, že se
toto dá zařídit buď věcným břemenem, nebo povolením sjezdu dle zákona o pozemních
komunikacích. Do diskuse se zapojili i další hosté a tak došlo k několika návrhům jak tuto
situaci řešit. Nakonec se zastupitelstvo domluvilo na tom, že nájezd k BIOS se zatím
prodávat nebude. Pan starosta na místě vyvolá jednání se zástupcem firmy Proagro
Nymburk a.s., panem Brádlerem a obcí.

8.

Projednání záměru nákupu pozemku ppč. 3680 v k.ú. Dubenec

Pan starosta přednesl nabídku paní Lejskové, oslovila obec Dubenec s nabídkou prodeje
parcely ppč.3680 v k.ú. Dubenec, výměra 351 m2, orná půda. Pozemek dlouhodobě
nepoužívá, ani na něm nevázne pacht. Tento pozemek sousedí s parcelou ppč.3244 v k.ú.
Dubenec, která je v majetku obce jako pozemek lesa, dále navazuje na cestu ppč.3162,
která je rovněž v majetku obce.
Pan starosta navrhnul parcelu ppč. 3680 v k.ú. Dubenec od paní Lejskové odkoupit za
odhadní cenu a na podzim ji zalesnit a sloučit s ppč. 3244 v obecním vlastnictví.
Ing. Čížek uvedl, že je podle jeho názoru a z ekonomického hlediska odkup parcely
zbytečný. Obci tak vzniknou náklady na odkoupení parcely a zalesnění, užitek z této parcely
bude za 50 let po sklizení porostu. Pan starosta uvedl, že prodejní cena bude podle odhadu
a tedy relativně nízká. Zalesnění takového pozemku nebude tak nákladné, protože bude
řešeno v každoročním plánu obnovy stromů v rámci lesního hospodářského plánu. Pan
Meisl, host jednání, prohlásil, že mu také připadá nákup pozemku od paní Lejskové pro obec
nevýhodný. Pan Joneš a pan Tomášek shodně uvedli, že v případě, že pozemek bude levný
a za odhad, tak by jej obec měla zakoupit, zvláště, když sousedí s pozemky obce a je
zajištěn přístup cestou. Po krátké diskusi bylo přistoupeno k hlasování.
304/2018-36.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec,
a) souhlasí se odkupem parcely ppč. 3680 v k.ú. Dubenec,
b) pověřuje starostu obce zpracováním a zveřejněním záměru odkupu.
7-1-1
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Projednání záměru nákupu pozemku ppč. 2296 v k.ú. Dubenec

9.

Pan starosta oznámil, že při přípravě dotační akce „vybudování sběrného místa“ v horním
Dubenci za zastávkou u Novotných bylo zjištěno, že pozemek pod zastávkou, včetně místa
pro stavbu sběrného místa je v majetku Karsit Agro a.s. Po jednání s paní Burešovou a její
přímluvě u p. Řípy došlo ke shodě a Karsit Agro a.s. je ochoten tento pozemek prodat. Jedná
se o parcelu ppč.2296 v k.ú. Dubenec o výměře 146m2.
Dále pan starosta navrhnul tuto parcelu koupit. Nejen, že na ní stojí naše autobusová
zastávka, ale je zde i ideální místo pro umístění kontejnerů na tříděný odpad, tedy jejich
přesun z pozemku pana Pavla Novotného u mostu za bývalým „Koloniálem Novotný“. Po
krátké diskusi ohledně ceny pozemku bylo navrženo usnesení a proběhlo hlasování.
305/2018-36.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec,
a) souhlasí se odkupem parcely ppč. 2296 v k.ú. Dubenec,
b) pověřuje starostu obce zpracováním a zveřejněním záměru odkupu.
9-0-0

10)

Projednání ceny poplatku za svoz odpadů v roce 2018

Pan starosta oznámil, že na základě ročního výkazu FIN 2-12 byla vypracována kalkulace
ceny poplatku. Skutečné celkové náklady na provoz odpadního hospodářství v obci byly
462.430,- Kč za rok 2017.
Obec na třídění a sběrném místě elektro vydělala 150.420,- Kč, k tomu pan starosta dodal,
že EKO-KOM jako organizace povolující uvádění obalů na trh z celkové odměny vyškrtla tzv.
motivační příspěvek a rovněž firma Marius Pedersen a.s. přestala vykupovat vytříděný plast.
Obec proto roční svoz nad rámec odměn od EKO-KOM a zpětného odběru elektrozařízení
dotovala provoz částkou 38.772,- Kč. Pokud by tyto dvě organizace nepřistoupily k tomuto
opatření, odhaduji, že by příjem byl cca 175 tis. Kč a tím by nebyl svoz odpadů dotovaný ze
strany obce v takové výši. Pro představu občané obce vytřídili (v tabulce vidíte základní
nastavení ceny a její „znehodnocení“ přepočtem na obalovou položku):
Základ

Cena Brutto

Počet,
hmotnost

Cena
Netto

Celkem

Pozn.

3 Papír

3580

8,668198

1360,4 11792,22

Obalová složka

38%

4 Plast

6630 20,185079

4906,2 99032,03

Obalová složka

74%
99%
100
%

5 Sklo směsné
6 Kompozitní obaly

980

9,956

970,2 9659,31

Obalová složka

5230

0,232417

5230 1215,54

Obalová složka

Po proběhlé kontrole a pohovoru se zaměstnankyní EKO-KOM a po konzultaci s Marius
Pedersen a.s. bylo panu starostovi doporučeno ponechat již zajetý systém pytlového svozu a
zvýšit poplatek, tak aby dotace obce zůstala přibližně stejná jako v roce 2017. Předpokládá
se totiž obnovení vývozu plastů na recyklaci do Číny, nebo otevření recyklačních jednotek
v Evropě.
Pan starosta navrhnul cenu za svoz odpadů zvýšit na 400,- Kč za osobu s trvalým bydlištěm
v obci a za rekreační objekt v katastru v obci Dubenec, kde není hlášena osoba s trvalým
pobytem. Obec bude dotovat i nadále svoz odpadů, kalkulovaná je částka 43.200,- Kč za rok
2018.
Součástí schválení ceny poplatku je i schválení o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o
zrušení obecně závazné vyhlášky č.2/2017. Vyhláška je zkontrolována dozorovým orgánem
Ministerstva vnitra v Hradci Králové a je možné ji vydat.

7
Ing. Čížek se dotázal na celkovou cenu za svoz odpadů, protože není schopen z výkazu FIN
2-12 tuto cenu zkontrolovat. Dále uvedl, že tím nerozporuje cenu, jen ho zajímá způsob
výpočtu. Pan starosta mu odpověděl, že kalkulace ceny odpadů byla provedena na základě
uzávěrky a kontrole faktur Marius Pedersen a.s. za rok 2017. Dále uvedl, že to byl právě
návrh ing. Čížka při sestavování rozpočtu na rok 2017 aby se odpady účtovaly pouze
v paragrafu 3721 jako jeden celek. Bylo přistoupeno k hlasování.
306/2018-36.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec,
a) souhlasí s cenou místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 400,- Kč,
b) pověřuje starostu obce zveřejněním obecně závazné vyhlášky č.1/2018 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a o zrušení obecně závazné vyhlášky č.2/2017.
8-1-1

11) Diskuse, závěr
Pan starosta otevřel diskusi sdělením požadavku ing. Žáčkové z rekreačního objektu čp.81
na přesun místní komunikace III. Třídy č. 2c (dle pasportu místních komunikací) z parcely
p.č. 1892/3, druh zahrada, kterou má ve svém vlastnictví na parcelu p.č. 2142, ostatní
komunikace, v k.ú. Dubenec. Poté pan starosta uvedl, že problémy začaly vloni na podzim,
když obec cestu vyspravila asfaltovým recyklátem, tak aby se bez problémů mohli dostat do
svých nemovitostí Horákovi a Vinšálkovi, kteří tuto cestu využívají. Ing. Žáčková poté začala
požadovat přemístění cesty ze svého pozemku s odvoláním na vlhnutí stěny své chalupy.
Pan starosta ing. Žáčkové oznámil, že cesta je zapsána v pasportu místních komunikací na
její parcele a již v roce 2013 byl pasport zveřejněn a následně schválen veřejnou vyhláškou a
tehdy Ing. Žáčková vůči cestě nic nenamítala, dále při koupi pozemku zde již tato cesta byla
a musela tuto skutečnost znát. Ing. Žáčková i nadále usiluje o přemístění cesty od svého
pozemku. Z následné diskuse zastupitelů a hostů vyplynulo jako nejlepší řešení odkup části
parcely od ing. Žáčkové a ponechání cesty na stejném místě. Pan starosta na závěr uvedl,
že po již proběhlých jednáních se obává, že ing. Žáčková nebude chtít pozemek pod cestou
prodat, dále uvedl, že ing. Žáčkovou vyzve, aby podala oficiálně žádost k projednání
přemístění cesty.
Pan Joneš vznesl dotaz na svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v obci. Pan
starosta mu odpověděl, že svozy jsou u Marius Pedersen a.s. objednané, ale díky
personálním problémům na straně dodavatele bude svoz patrně až na konci května, nebo
začátku června. Dále se pan Joneš dotazoval na opravy obecních komunikací a materiál,
který vždy obec poskytovala. Pan starosta mu odpověděl, že materiál je již navezen na
skládce a bude se po dohodě rozvážet, jedná se o asfaltový recyklát. Pan Joneš se ještě
dotázal na stav jednání ohledně cesty Vilantice – Dubenec kolem pastvin. Pan starosta mu
odpověděl, že podle posledních informací, které má platí její rekonstrukce v rámci porgramu
zkoušení nových technologii SÚS.
Pan Chmelík se dotazoval na opravu cesty do místní části Kalnovec. Pan starosta mu
odpověděl, že obec nyní řeší personální změny v oblasti údržby zeleně a komunálních
služeb, ale pokusí se opravu zařídit v květnu.
Pan Joneš se dotázal na opravy děr silnici III. třídy v Dubenci, pan starosta mu odpověděl, že
dle harmonogramu SÚS, který dostává vždy na dva týdny dopředu opravy děr zatím nejsou.
Pan Deger se dotázal na opravu děr na mostě za koloniálem Novotný. Pan starosta mu
odpověděl, že oprava je objednaná u SÚS Dvůr Králové n.L. dále se pan Deger dotázal na
odstranění zeminy z tohoto mostu. Pan starosta mu odpověděl, že technické služby zeminu
odstraní.
Ing. Čížek uvedl, že předpokládá na příštím zasedání ZO projednání hospodářské činnosti
obce. Navrhl, aby se ZO konalo až koncem května aby stačil připravit svou zprávu
z podkladů, které budou vycházet z účetní závěrky. Pan starosta mu odpověděl, že na
příštím ZO se rovněž bude schvalovat závěrečný účet obce a ing. Čížek se pro podklady
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může po dohodě s účetní obce zastavit kdykoli.
Hostem jednání ZO byla paní Mgr. Jonešová, ředitelka ZŠ a MŠ Dubenec. Pan starosta ji
vyzval, aby přednesla svou zprávu za 1. Čtvrtletí 2018.
Mgr. Jonešová uvedla, že od její poslední návštěvy ZO se konal vánoční koncert v kostele
Sv.Josefa v Dubenci s velkou účastí rodičů, z výtěžku za dobrovolné vstupné ve výši 3600,Kč byly nakoupeny glazury a materiál pro kroužek keramiky. Byl nainstalovaný nový
zabezpečovací systém do budovy školy a školky, budovy jsou nyní otevřeny jen ve
stanovenou dobu dle směrnice, mimo tuto dobu jsou budovy zamčené a pro zaměstnance
školy a vedoucí kroužků je vstup nyní na čipové karty. Byl založen školní klub, což je
nástavby školní družiny pro žáky druhého stupně, většinou dojíždějící, aby mohli vyčkat na
autobus a nemuseli opouštět budovu školy. V průběhu jarních prázdnin proběhla nová
výmalby školní družiny, chodby prvního stupně a hudebny, obec Velký Vřešťov na tyto práce
poskytla dar ve výši 10.000,- Kč. Byly zakoupeny sítě na prezentaci obrázků žáků, sítě
budou rozvěšeny po chodbách školy a obrázky se na ně budou připínat kolíčky. Došlo i na
personální změny, kdy se škola rozloučila s vychovatelkou paní Škrabánkovou a do školy se
zpět vrátila paní Rodrigues. Proběhl zápis do školky, pravděpodobně nebude přijato 7
nejmladších zájemců, ale ve spolupráci s obcí a nově vznikající předškolní skupinou budou
jistě ještě nějaké změny. Za výdělek z pronájmu tělocvičny byly dokoupeny sportovní
potřeby. Proběhl sběr papíru a vybralo se 16.000,- Kč, finance budou pravděpodobně použity
na školní výlety. Proběhla kontrola stavu budovy a u garáže pro traktor za školou bylo
zjištěno zatečení, pan starosta si toto poznamenal a bude tento problém řešit. Po kontrole
starých lavic bylo zjištěno, že kovové konstrukce jsou v pořádku a tak škola pouze dokoupí
překližku a pan školník průběžně bude provádět výměnu. Podařilo se upravit zvonění, ale i
nadále zůstává problém se školním rozhlasem, který není funkční a bude nutná jeho
výměna. V kuchyni byl zprovozněn výdejový pult s teplou lázní, takže jídlo zůstává po celou
dobu výdeje teplé. Škola se nyní připravuje na kulturní pásmo ke dni matek, které proběhne
dne 11.5.2018. Na letní prázdniny je plánovaná výmalba tělocvičny.
Pan starosta poděkoval Mgr. Jonešové za její zprávu a otevřel rozpravu, avšak nikdo
z hostů, ani zastupitelů neměl do diskuse žádné příspěvky a tak bylo jednání ZO ve 20:28
ukončeno.
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 18.04.2018 - viz. příloha č.1 - 36. USNESENÍ ZO
Dubenec konaného dne 18.04.2018.
Příloha č.2 – Prezenční listina
Příloha č.3 – Zpráva účetní obce o změně položky 5240
Příloha č.4 – Zadávací dokumentace akce „Vypracování PD…“
Příloha č.5 – Žádost Proagro Nymburk a.s. a mapový podklad.
Příloha č.6 – Mapový podklad k odkupu ppč.3680 v k.ú. Dubenec
Příloha č.7 – Mapový podklad k odkupu ppč. 2296 v k.ú. Dubenec
Příloha č.8 – Kalkulace ceny odpadů pro rok 2018
Příloha č.9 – OZV 1/2018
Datum vyhotovení zápisu: 03.05.2018
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