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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

37.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 30.05.2018
Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 19:00 hodin. Přítomni byli členové ZO: Jaroslav
Huňat, Petr Čtvrtečka, ing. Jaroslav Čížek, Ondřej Janeček, Luboš Lesák, Renata Derdová,
Radomír Joneš, Irena Hlavová, Petr Krejčí a Bohumil Tomášek. Zastupitel Jan Jarolímek byl
z jednání omluven.
Pan starosta uvítal zastupitele a hosty, dále oznámil, že zastupitelstvo obce je usnášení
schopné s počtem 10 zastupitelů. Poté přečetl program zasedání ZO, tak jak byl navržen na
pozvánce a programu.
Byl navržen následující program zasedání ZO dne 30.05.2018
Schválení programu zasedání.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
Shrnutí práce ZO, obce Dubenec
Projednání Závěrečného účtu obce za rok 2017
Projednání Účetní závěrky obce za rok 2017
Projednání Účetní závěrky zřizované organizace Základní škola Dukelských
bojovníků a mateřská škola, Dubenec
7) Převod hospodářského výsledku roku 2017
8) Projednání hospodářské činnosti obce za 1 čtvrtletí 2018
9) Vyhodnocení poptávkového řízeni akce "Dostavba kanalizace Dubenec I.etapa"
10) Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Dubenec
11) Projednání žádosti Linky bezpečí, z.s. o podporu
12) Diskuse
13) Závěr
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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Pan starosta dále uvedl, že do jednání zastupitelstva připravoval žádost ing. Žáčkové o
přemístění cesty, ale ještě se na místě přemístění cesty má zastavit paní Brůnová z odboru
dopravy při Městského úřadu ve Dvoře Králové n.L. a zhodnotit požadavek ing. Žáčkové.
Jelikož ještě vyjádření odboru dopravy nedorazilo, tak tento bod bude projednán na
některém z příštích jednání zastupitelstva obce.
Další návrh na změnu rozpočtu přednesl pan starosta. Účetní obce připravila rozpočtovou
změnu č.2/2018 kde je zejména vyúčtování prezidentských voleb, refundace členům
zásahové jednotky JPOIII atd. Tento bod bude zařazen jako bod č.12 a ostatní body se
posunou.
Dále ze strany zastupitelů nebylo připomínek a tak bylo přistoupeno k hlasování o programu
zasedání.
307/2018-37.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 Závěrečného účtu obce za rok 2017
Projednání Účetní závěrky obce za rok 2017
Projednání Účetní závěrky zřizované organizace Základní škola Dukelských
bojovníků a mateřská škola, Dubenec
7) Převod hospodářského výsledku roku 2017
8) Projednání hospodářské činnosti obce za 1 čtvrtletí 2018
9) Vyhodnocení poptávkového řízeni akce "Dostavba kanalizace Dubenec I.etapa"
10) Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Dubenec
11) Projednání žádosti Linky bezpečí, z.s. o podporu
12) Rozpočtové opatření č.2/2018
13) Diskuse
14) Závěr
10-0-0
1)
2)
3)
4)
5)
6)

2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele
usnesení
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 30.05.2018 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.
308/2018-37.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
10-0-0

Informace o činnosti OÚ Dubenec a ZO Dubenec

Pan starosta oznámil, že jsou připraveny k rozeslání předpisy na poplatky za svoz odpadů,
pronájem popelnic a za psy.
Dne 31.5.2018 jsou zástupci obce pozváni na převzetí ceny za vedení odpadového
hospodářství na Krajském úřade v Hradci Králové. Obec byla vyhodnocená jako skokan roku
ve sběru elektroodpadu, obec dostane finanční odměnu 20 tis. Kč a sošku „Odpadového
Oskara“ společnosti Elektrowin.
Proběhlo vyhodnocení poptávkové řízení akce „Dostavba kanalizace Dubenec – projektová
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dokumentace – I.etapa“ – více bude projednáno v bodě 9 dnešního jednání.
Pan satrosta dále oznámil, že v 22. týdnu bude rozesláno výběrové řízení na projekční práce
pro technickou infrastruktury Z01 a na rekonstrukci „kulturního dědictví“ – tedy pomníčky a
kaple u kostela.
Bylo repasováno čerpadlo v úpravně vody, nyní se repasuje druhé. Dmychadlo v ČOV
utrpělo přepětím poškození a bylo demontováno a zatím nahrazeno jiným. Ke zjištění došlo
při revizi, kdy bylo zjištěno, že dmychadlo nevykazuje přiměřený výkon (pokles na 60%) při té
příležitosti byly odvezeny kaly a upravena vstupní česla ČOV, nitrifikační nádrž byla
doplněna elementy s aktivním uhlím pro lepší uchycení mikroorganismů. Závadu dmychadla
řeší pan starosta jako havárii s pojišťovnou.
Dne 16.5.2018 proběhla v Penzionu na faře schůzka starostů okresu Trutnov s Pozemkovým
úřadem. Akce nad kterou jsem měla obec Dubenec patronát se více než povedla a pomohla
tak Pozemkovému úřadu informovat o komplexních pozemkových úpravách i obce, které
ještě nebyly plně rozhodnuty. Dále byly představen systém sečení svahovou sekačkou a
také celá akce byla spojena s prohlídkou realizovaných opatření v katastrech obcí Hřibojedy
a Litíč.
Plnění usnesení z minulých jednání – Prodej přístupové cesty k BIOS - s p. Brádlerem se
starosta se spojil telefonicky a nyní koordinují schůzku zástupce společnosti Uniagro a p.
Brádlera na místě sjezdu k areálu Bios.
Pan starosta dále mluvil o připravovaných dotačních projektech.
Chodníky II.etapa – situace je stále beze změn, čekáme na výbor hodnotitelů, který bude
zasedat v červnu. Do konce června vydá výbor prohlášení o podpoře.
ČOV pro bytové domy – pan starosta oznámil, že v obci se nyní velmi diskutuje o potřebě, a
nebo nepotřebě splaškové kanalizace, dá se říci, že denně odpovídá na dotazy ohledně
ČOV. Někteří občané nedovedou pochopit, že kanalizace a vypouštění odpadních vod je
nyní více sledována ze strany Povodí Labe s.p. a dále řešena vodoprávními úřady. Pan
starosta shrnul současnou situaci a uvedl na pravou míru pojmy, které jsou součástí
nepravd, které někteří občané v obci šíří. Ve zkratce, v minulosti zastupitelstvo schválilo
decentralizované čištění po hnízdových ČOV o ekvivalentu minimálně 100 osob. Dále
zastupitelstvo zamítlo variantu tlakové kanalizace a maximální použití gravitační kanalizace.
Dále se pan satrosta setkal s tvrzením některých osob, které prohlašují, že ve středu obce
bude hlavní ČOV a kanalizace bude tlaková, toto tvrzení není pravdivé. Naopak je doloženo
zápisy a usneseními, že ČOV budou hnízdové, ne centrální.
Předškolní dětská skupina – pan starosta podepsal právní akt, budou přijaty 2 chůvy na
hlídání dětí, ta ještě musí absolvovat kurz zdravovědy a pedagogiky v Praze, který je plně
hrazen z dotačních peněz projektu. Stavba je již před dokončením, je položeno lino a dlažba,
v měsíci červnu a červenci budou učebny dovybaveny nábytkem.
Venkovní učebna a učebna informatiky/jazyková – prošla formálním hodnocením a v pondělí
16.05.2018 byl doporučen výborem hodnotitelů k finanční podpoře, nyní probíhá dotazování
ze strany ministerstva před podepsáním právního aktu.
Pozemkové úpravy - Byly zahájeny zemní práce na mezích a protierozních opatřeních. První
stavby jsou průlehy nad zemědělským areálem. Tyto průlehy budou kaskádovitě zadržovat
dešťovou vodu a zabrání tak smyvu ornice, celý tento dlouhý příkop bude zatravněn a
doplněn ovocnými stromy. Dále se bude pokračovat pod hřbitovem a na závěr nad bytovými
domy.
Dále pan starosta pokračoval s děním na úseku technických služeb a údržby zeleně.
Probíhá sekání a mulčování obec. K 30.4.2018 podal pan Martin Hlavatý výpověď s 2
měsíční výpovědní lhůtou. Byl přijat pan Petr Kuzar, který se nyní zaučuje na traktoru a
ostatní technice.
Jsou objednány sítě na sportoviště, sportovci pod vedením pana Petra Štědrého provedou
jejich výměnu v rámci brigády.
Pan starosta pokračoval shrnutím dění v oblasti kultury a sportu. Letos z důvodu poutě na
Říp nedorazily atrakce na Dubeneckou pouť. Pan starosta uvedl, že s majitelem atrakcí
panem Janečkem aktivně jednal a bylo mu přislíbeno, že dorazí jiné atrakce, avšak nestalo
se tak. Pan starosta alespoň zařídil stánky s občerstvením a skákací hrad na fotbalové
hřiště, kde proběhl tradiční fotbalový zápas ženatých se svobodnými. Dále obec společně
s SDH organizovala 8.5.2018 tradiční jízdu alegorických vozů a traktorů. Pan Čtvrtečka
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pozval všechny zastupitele i hosty na Hasičské slavnosti a dětský den, který se koná
26.5.2018, dále na 30.6.2018 na tradiční Dubenecký pohár a na 15.7.2018, kdy bude
v Dubenci 9. Kolo Východočeské hasičské ligy.

4.

Projednání Závěrečného účtu obce za rok 2017

Dne 10.5.2018 byl zveřejněn závěrečný účet obce Dubenec na úřední desce. Zastupitelům
byl e-mailem rozeslán materiál k projednání, zbytek dokumentů byl k dispozici stžením z
úřední desky na internetu. Pan starosta oznámil, že závěrečný účet budeme schvalovat s
výhradou a to z důvodu méně závažné chyby:
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem,
Právní předpis: ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví) • ČÚS č. 709 bod 3.1. Územní celek nedodržel obecná pravidla k postupům účtování na účtu 401 - Jmění účetní
jednotky. Obec účtovala o bezúplatném převodu pouze ve výši transferu 6 433 733,-- Kč,
přitom hodnota předávané stavby je ve výši 6 661 324,-- Kč. Pan starosta dále oznámil, že
tato chyba byla již projednána na minulém jednání ZO a je napravena. Bylo přistoupeno
k hlasování.
309/2018-37.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením Obce Dubenec
a schvaluje Závěrečný účet obce Dubenec za rok 2017, včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření Obce Dubenec za rok 2017 s výhradou.
10-0-0

5.

Projednání Účetní závěrky obce za rok 2017

Pan starosta oznámil, že po schválení závěrečného účtu je nutné schválit i účetní závěrku
obce. Jedná se v podstatě o velmi podobné dokumenty jen závěrka je doplněna o všechny
kontroly, které byly v obci provedeny v roce 2017. Účetní závěrka obce obsahuje protokol,
který musí všichni přítomní zastupitelé podepsat. Ze strany zastupitelů nebylo dotazů a tak
bylo přistoupeno k hlasování.
310/2018-37.ZO
Zastupitelstvo Obce Dubenec
a) nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v
souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a
finanční situace účetní jednotky,
b) tímto schvaluje účetní závěrku obce Dubenec za rok 2017.
10-0-0

6.
Projednání Účetní závěrky zřizované organizace Základní
škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec
Pan starosta uvedl, že účetní závěrka zřizované organizace je součástí balíku dokumentů
závěrečného účtu obce, byla rozeslána a je ke stažení na webových stránkách obce v sekci
úřední deska pod zveřejněním 17/2018 závěrečný účet obce Dubenec. Ve škole proběhla
kontrola ze strany obce, kde bylo doporučeno dopracovat některé ze směrnic (oběh účetních
dokladů, inventarizace) Rovněž jako v případě účetní závěrky obce bude podepsán protokol.
Bylo přistoupeno k hlasování.
311/2018-38.ZO
Zastupitelstvo Obce Dubenec
a) nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v
souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a
finanční situace účetní jednotky,
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b) schvaluje převod hospodářského výsledku organizace ve výši 297927,33 Kč do
rezervního fondu,
c) tímto schvaluje účetní závěrku obce Základní školy Dukelských bojovníků a mateřské
školy, Dubenec za rok 2017.
10-0-0

7.

Převod hospodářského výsledku roku 2017

Pan starosta uvedl, že hospodářský výsledek obce, na základě účetní závěrky, byl ve výši
1.127.020,74 Kč. Je nutné schválit převod na účet 432, na kterém bude výsledek účtován
v roce 2018. Bylo přistoupeno k hlasování.
312/2018-37.ZO
Zastupitelstvo Obce Dubenec převádí výsledek hospodaření předchozích účetních období ve
výši 1.127.020,74 Kč na účet 432.
10-0-0

8.

Projednání hospodářské činnosti obce za 1 čtvrtletí 2018

Pan starosta uvedl, že v příloze materiálu k projednání zastupitelům rozeslal výkazy za
1.čtvrtletí 2018 na úseku hospodářské činnosti obce. Ing. Čížek rozeslal zprávu o
hospodářské činnosti z jeho pohledu. Ing Čížek si vzal slovo, shrnul náklady na provoz
obchodu a moštárny a z jeho pohledu doporučuje oba provozu uzavřít. Zastupitelé dále
diskutovali o tom, zda je obchod službou, kterou je nutné podporovat i za cenu ztráty. Pan
starosta uvedl, že se aktivně účastní jednání s Krajským úřadem ohledně podpory obecních
prodejen a současný závěr je takový, že prodejny v obcích do 1000 obyvatel provozovaných,
nebo vlastněných obcí by měly nárok na dotaci v minimální výši 50 tis. ročně.
Dále ing. Čížek a zastupitelé diskutovali nad složitým výkazem a doporučili starostovi
vypracovat jednoduchý výkaz, který bude srozumitelný všem. Pan starosta oznámil, že se
pokusí do příštího jednání ZO takový výkaz připravit. Z jednání nevzniklo usnesení.
V 19:57 hod. dorazil na jednání ZO pan Jan Jarolímek, omluvil svou neúčast pracovními
důvody.

9.
Vyhodnocení poptávkového řízeni akce "Dostavba kanalizace
Dubenec I.etapa"
Pan starosta seznámil zastupitele s poptávkové řízením na I.etapu dostavby kanalizace. To
projekčně navazuje na projekt ČOV pro bytové domy. Jedná se o projekt kanalizačních stok
pro střední část Dubence, tedy od kovárny po zdravotní středisko.
Poptávka byla sestavena tak, aby projekční kanceláře vypracovaly: Dokumentaci pro územní
řízení (včetně inženýrské činnosti), dokumentace pro stavební povolení (včetně inženýrské
činnosti), dokumentaci pro výběrové řízení, Položkový rozpočet a výkaz výměr a geodetické
práce. Maximální doba 90 dní mezi dodáním dokumentace DÚR a DSP.
Poptávka byla rozeslána v únoru 2018 a nabídky byly podány následovně:
Název společnosti
Projektová
dokumentace DÚR
Projektová
dokumentace DSP
Projektová
dokumentace pro VŘ
Územní rozhodnutí
Stavební povolení

Helena Chadimová
100.000,- Kč

Akvopro s.r.o.
81.000,- Kč

90.000,- Kč
150.000,- Kč

99.000,Kč
+ 140.000,- Kč
44.000,- Kč geodet
130.000,- Kč
130.000,- Kč

35.000,- Kč
20.000,- Kč

V ceně DÚR
V ceně DSP

Ingplan s.r.o.
125.000,- Kč

30.000,- Kč
40.000,- Kč
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Celkem bez DPH:

395.000,- Kč

354000,- Kč

465.000,- Kč

Podle tabulky je vítězem poptávkového řízení firma Akvopro s.r.o. s cenou 354.000,- Kč bez
DPH. Na projekční práce byla podána žádost o dotaci z Královehradeckého kraje ve výši
300.000,- Kč.
313/2018-37.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec v rámci akce „Projektová dokumentace Dostavba kanalizace
Dubenec – I. Etapa“:
a) schvaluje vítěze poptávkového řízení pro zpracování projektové dokumentace
b) společnost AKVOPRO s.r.o., IČ: 24232343, Vyšehradská 1349/2, Praha 2 s celkovou
nabídnutou cenou 354.000,- Kč bez DPH,
c) pověřuje starostu obce objednáním projektové dokumentace akce u společnosti
AKVOPRO s.r.o., IČ: 24232343, Vyšehradská 1349/2, Praha 2 zastoupenou Ing.
Barborou Nýčovou, prokuristkou společnosti, za celkovou nabídnutou cenu 354.000,Kč bez DPH.
11-0-0

10.

Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Dubenec

Pan starosta seznámil zastupitele s žádostí ředitelky ZŠ a MŠ Dubenec Mgr. Jonešové. Ve
své žádosti požádala o výjimku z počtu dětí v mateřské škole na školní rok 2017-2018 na 26
dětí. Pan starosta dále oznámil, že v srpnu bude v provozu i Předškolní skupina a po
domluvě s ředitelkou ZŠ a MŠ je ponecháno 1 místo v MŠ do maximálního počtu 27 dětí jako
rezerva. Bylo přistoupeno k hlasování.
314/2018-37.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec souhlasí s výjimkou počtu dětí v mateřské škole v Dubenci
v počtu 26 dětí.
11-0-0

11.

Projednání žádosti Linky bezpečí, z.s. o podporu

Pan starosta seznámil zastupitele se žádostí obdržené dne 4.5.2018 společnosti Linka
bezpečí, z.s. o 5000,- Kč finančního daru na provoz. Dále uvedl, že žádost nebyla podána
podle pravidel pro přidělování finančních darů. Bylo přistoupeno k hlasování.
315/2018-37.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec, nesouhlasí s finančním darem 5000,- Kč společnosti Linka
Bezpečí, z.s., IČ:61383198, se sídlem Ústavní 95, 18102, Praha 8.
11-0-0

12.

Rozpočtové opatření č.2/2018

Pan starosta přečetl zastupitelům rozpočtové opatření č.2/2018, které sestavila účetní obce
paní Jana Řeháková. Ve výsledku navýšení příjmu obce o 42540,- Kč. Hlavní důvody
rozpočtové byly refundace mezd členům jednotky SDH a vyúčtování prezidentských voleb.
Bylo přistoupeno k hlasování.
316/2018-37.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č.2/2018
11-0-0
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13.

Diskuse, závěr

Pan Čtvrtečka pozval zastupitele a hosty na hasičské slavnosti a dětský den, který se koná
26.5.2018, dále na 30.6.2018 na tradiční Dubenecký pohár a na 15.7.2018, kdy bude
v Dubenci 9. Kolo Východočeské hasičské ligy.
Pan Joneš se dotázal na opravu cesty Dubenec-Vilantice, kolem pastvin, pan starosta mu
odpověděl, že letošní oprava cesty byla zrušena a je přislíbena na rok 2019. Dále uvedl, že
v Dubenci proběhne frézování větších děr a výplň živičnou směsí.
Pan starosta dále nabídnul asfaltovou drť na opravu cest, obec doveze po telefonické
dohodě. Pan Tomášek navrhl, aby toto bylo oznámeno prostřednictvím zpravodaje.
Nebylo dalších dotazů, ani příspěvků a tak bylo jednání v 20:50 hod. ukončeno.
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 30.05.2018 - viz. příloha č.1 - 37. USNESENÍ ZO
Dubenec konaného dne 30.05.2018.
Příloha č.2 – Prezenční listina
Příloha č.3 – Závěrečný účet obce za rok 2017
Příloha č.4 – Hospodářský výsledek za rok 2017
Příloha č.5 – Hospodářská činnost, zpráva obce a zpráva ing. Čížka
Příloha č.6 – Výkaz zisků a ztrát k 30.4.2018
Příloha č.7 – Nabídky na projektovou dokumentaci dostavby kanalizace Dubenec – I etapa
Příloha č.8 – Žádost ředitelky ZŠ a MŠ o navýšení počtu dětí v MŠ.
Příloha č.9 – Žádost o příspěvek Linka bezpečí, z.s.
Příloha č.10 – Rozpočtové opatření č. 2/2018
Datum vyhotovení zápisu: 12.06.2018
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