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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

01.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 01.11.2018
Jednání zahájil Jaroslav Huňat v 19:05 hodin. Přítomni byli zvolení členové ZO: Jaroslav
Huňat, Petr Čtvrtečka, ing., Ondřej Janeček, Luboš Lesák, Petr Krejčí, Renata Derdová,
Veronika Bašová, Radomír Joneš, Petr Štědrý a Bohumil Tomášek. Zastupitelka Irena
Hlavová, byla z jednání omluvena z rodinných důvodů.
Pan Huňat ostatním zastupitelům vysvětlil, že ustavující schůzi, dle zvyklostí, vede nejstarší
zastupitel, ale pan Tomášek požádal pana Huňata, aby se za něj funkce předsedajícího ujal.
Zastupitel pan Jaroslav Huňat vyzval zastupitele, aby povstali a poté přečetl slib zastupitele
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Dubenec a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky.“ Poté vyzval jednotlivě zastupitele, kteří odpověděli „Slibuji“ a připojili svůj
podpis na podpisový arch.
Pan Huňat poté oznámil, jako předsedající ustavující schůze Zastupitelstva obce Dubenec,
že zastupitelstvo obce je usnášení schopné s počtem 10 zastupitelů. Paní Irena Hlavová
bude slib skládat zastupitelky dodatečně.
Poté přečetl návrh na zapisovatele jednání, ověřovatele zápisu a zpracovatele usnesení.

1.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele
usnesení
Zapisovatelem zápisu ustavujícího jednání ZO Dubenec dne 01.11.2018 byl navržen Petr
Krejčí, ověřovateli zápisu Radomír Joneš a Bohumil Tomášek, zpracovatelem usnesení Petr
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Čtvrtečka. Pan starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí s nominací a poté přečetl
usnesení.
01/2018-01.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje
a) schvaluje zapisovatelem zápisu
b) schvaluje ověřovateli zápisu
c) schvaluje přípravou návrhu usnesení

2.

Petra Krejčího
Radomíra Joneše a Bohumila Tomáška
Petra Čtvrtečku
10-0-0

Schválení programu zasedání

Předsedající přečetl program jak byl navržen v pozvánce a programu zasedání ZO dne
01.11.2018.
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Volba starosty a místostarosty
a. určení počtu místostarostů
b. určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71
odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)
c. určení způsobu volby starosty a místostarosty
d. volba starosty
e. volba místostarosty
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b. volba předsedy finančního výboru
c. volba předsedy kontrolního výboru
d. volba členů finančního výboru
e. volba členů kontrolního výboru
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
odst. 2 zákona o obcích)
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí uvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst.
2 zákona o obcích)
7. Diskuse
Poté požádal zastupitele o případné doplnění, nebo změnu programu zasedání. Nebyly
vznešeny žádné návrhy změn a bylo přistoupeno k hlasování o usnesení.
02/2018-01.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 01.11.2018:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Volba starosty a místostarosty
a. určení počtu místostarostů
b. určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71
odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)
c. určení způsobu volby starosty a místostarosty
d. volba starosty
e. volba místostarosty
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b. volba předsedy finančního výboru
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c. volba předsedy kontrolního výboru
d. volba členů finančního výboru
e. volba členů kontrolního výboru
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
odst. 2 zákona o obcích)
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí uvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst.
2 zákona o obcích)
7. Diskuse
10-0-0

3.

Volba starosty a místostarosty
a)

Určení počtu místostarostů
Předsedající Jaroslav Huňat navrhnul, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho
místostarostu, tak jako v minulém volebním období. Bylo přistoupeno
k hlasování.
03/2018-01.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
10-0-0

b)

Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva
obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)
Předsedající dále navrhl, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona
o obcích, aby členové zastupitelstva obce byli uvolněni pouze pro výkon
funkce starosty obce. O tomto návrhu bylo hlasováno.
04/2018-01.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o
obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva
uvolněn.
10-0-0

c)

Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající navrhnul, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba
starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Nebylo žádných protinávrhů a
bylo přistoupeno k hlasování o veřejné volbě.
05/2018-01.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje veřejný způsob volby starosty a
místostarosty.
10-0-0

d)

Volba starosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.
Petr Krejčí, člen zastupitelstva, navrhl zvolit do funkce starosty zastupitele
pana Jaroslava Huňata. Předsedající před samotným hlasováním dal možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Poté bylo
přistoupeno k hlasování.
06/2018-01.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec volí starostou pana Jaroslava Huňata.
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10-0-0

e)

Volba místostarosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci
místostarosty. Zastupitel pan Jaroslav Huňat, navrhl zvolit do funkce
místostarosty pana Petra Krejčího. Předsedající před samotným hlasováním
dal možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Poté
bylo přistoupeno k hlasování.
07/2018-01.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec volí místostarostou pana Petra Krejčího.
10-0-0

4.

Zřízení finančního a kontrolního výboru
a)

Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval zastupitele o povinnosti zřídit
finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o
obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu
se zánikem původního zastupitelstva.
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3
zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři
členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové
zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru musí být jen člen
zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo
finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta a osoby zabezpečující
rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhnul, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní
výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Bylo přistoupeno k hlasování.
08/2018-01.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba
výbory budou tříčlenné.
10-0-0

b)

Volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
finančního výboru. Člen zastupitelstva Jaroslav Huňat, oznámil, že na
přípravné schůzce se zastupitelé domluvili na navrhu zvolit do funkce
předsedy finančního výboru pana Petra Čtvrtečku. Bylo přistoupeno
k hlasování.
09/2018-01.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec volí předsedou finančního výboru Petra
Čtvrtečku.
10-0-0

c)

Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolního výboru. Do funkce předsedy finančního výboru byl navržen pan
Bohumil Tomášek, který tuto funkci vykonával i v minulém zastupitelstvu. O
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návrhu bylo hlasováno.
10/2018-01.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec volí předsedou kontrolního výboru Bohumila
Tomáška.
10-0-0

d)

Volba členů finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy
finančního výboru. Po krátké diskusi byli navrženi pan Pavel Novotný a
zastupitel Luboš Lesák. O návrhu bylo hlasováno.
11/2018-01.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec volí členy finančního výboru Pavla Novotného a
Luboše Lesáka.
10-0-0

e)

Volba členů kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy
kontrolního výboru. Zastupitelé po diskusi navrhli pana ing. Pavla Fraňka,
který působil v kontrolním výboru již v minulém zastupitelstvu a zastupitele
Ondřeje Janečka.
12/2018-01.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec volí členy kontrolního výboru ing. Pavla Fraňka a
Ondřeje Janečka.
10-0-0

5)
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
Předsedající navrhnul, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2
zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, poskytována odměna za funkci místostarosty ve výši
11000,- Kč hrubého měsíčně a to ode dne zvolení do funkce místostarosty.
Dále navrhnul, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona
o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, poskytována odměna ve výši 1100,- Kč hrubého měsíčně, za výkon
člena zastupitelstva, za funkci předsedy výboru zastupitelstva ve výši, předseda 2600,- Kč
hrubého měsíčně a za funkci člena výboru 2100,- Kč měsíčně, a to ode dne jejich zvolení do
funkce předsedy nebo člena výboru (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
Dále navrhl, aby odměna za výkon funkce byla pouze za funkci s nejvyšší odměnou a
jednotlivé odměny se nesčítaly. Po krátké diskusi bylo přistoupeno k hlasování.
13/2018-01.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví odměnu:
a) za výkon funkce místostarosty ve výši 11000,- Kč hrubého za měsíc,
b) za výkon člena zastupitelstva ve výši 1100 Kč hrubého za měsíc,
c) za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 2600,- Kč hrubého za měsíc,
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d) za měsíc za výkon funkce člena výboru ve výši 2100,- Kč hrubého za měsíc.
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru.
10-0-0
14/2018-01.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že
při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce
poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší
odměna.
10-0-0

6)
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí uvolněných členů
zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
Předsedající pan Jaroslav Huňat oznámil, že považuje za nutné, aby byl znám tabulkový plat
funkce uvolněného starosty obce, který činí 45952,- Kč hrubého dle nařízení vlády
č.318/2017 Sb. Dále uvedl, že zastupitelé o tomto bodu nehlasují, pouze jej berou na
vědomí.

7)

Diskuse










Zastupitel pan Čtvrtečka navrhl, aby při příležitosti 100 let založení republiky byla
dodatečně uspořádána slavnost a vysazen pamětní strom. Pan starosta mu
odpověděl, že svátek 100 let od založení Československa obec bude oslavovat celý
rok. Ve spolupráci s kulturním výborem bude na všech obecních akcích prezentován
obecní znak se státní vlajkou a vlajka s portrétem prezidenta Masaryka. Dále uvedl,
že stromů bylo v říjnu 2018 vysazeno kolem 500 kusů a další se sázejí. Navrhl, aby
krajinné sady, které vzniknou nad areálem Karsit Agro a.s., pod hřbitovem a nad
bytovými domy byly pojmenovány jako „Stoleté“ nebo „Republikové“.
Pan starosta dále uvedl, že výroční lípa je v horním Dubenci u bývalého koloniálu
Novotný. Host pan Volšička namítnul, že kdyby se strom označil informační cedulí,
tak by se stal pro lidi výjimečným a o jeho historii by se zajímalo více lidí. Pan
starosta uvedl, že zváží výrobu informační cedule.
Pan starosta dále uvedl, že obec je v projektu „Malované mapy“ a do obce přibydou
další informační cedule s turistickou mapou. Pan Volšička uvedl, že mapa v parku u
Pekárny je „opačně“ a cyklisté často nepochopí. Pan starosta uvedl, že by to šlo
vyřešit rozcestníkem, nebo doplnit jinou mapou.
Pan Volšička se dotázal na tabulku provozu prodejny. Pan starosta mu odpověděl že
neví přesně, kdy bude zpracována.
Zastupitelé se dohodli na tom, že jednání zastupitelstev budou na příště vždy v 3.
úterý v měsíci.
Zastupitel pan Joneš se dotázal na opravu silnice do Doubravic po tzv. „Příčnici“. Pan
starosta mu odpověděl, že opravu přislíbila společnost Colas, která budovala cestu
do Končin a z Doubravice dovážela uskladněný kámen a drť.

Nebylo dalších dotazů, ani příspěvků a tak bylo jednání v 19:37 hod. ukončeno.
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 01.11.2018 - viz. příloha č.2 - 01. USNESENÍ ZO
Dubenec konaného dne 01.11.2018.
Příloha č.1 – Slib zastupitelů
Příloha č.3 – Prezenční listina
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Datum vyhotovení zápisu: 07.11.2018

Starosta obce:

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

Ověřovatelé zápisu:
Radomír Joneš, v.r.
..........................................
Radomír Joneš

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

