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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

02.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 20.11.2018
Jednání zahájil starosta obce Jaroslav Huňat v 19:04 hodin. Přítomni byli členové ZO:
Jaroslav Huňat, Petr Čtvrtečka, Irena Hlavová, Luboš Lesák, Petr Krejčí, Renata Derdová,
Veronika Bašová, Radomír Joneš, Petr Štědrý a Bohumil Tomášek. Zastupitel Ondřej
Janeček, byl z jednání omluven telefonicky avizovaným zpožděním.

1.

Schválení programu

Pan starosta uvítal přítomné zastupitele. Oznámil, že paní Irena Hlavová, která nebyla
přítomna na ustavujícím zasedání složila slib zastupitelky. Dále konstatoval, že je
zastupitelstvo usnášení schopné s počtem přítomných 10 zastupitelů. Poté přečetl program
jednání zastupitelstva, tak jak byl navržen v pozvánce. V 19:09 dorazil zastupitel pan Ondřej
Janeček, zastupitelstvo jednalo v počtu 11 zastupitelů.
Byl navržen následující program zasedání ZO dne 20.11.2018
1) Schválení programu zasedání.
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
3) Shrnutí práce ZO, obce Dubenec
4) Ustanovení kulturně-sportovního výboru
5) Volba předsedy a členů kulturně-sportovního výboru
6) Zvolení člena školské rady
7) Smlouva o sdílení prostředků požární ochrany pro obec Doubravice
8) Smlouva - příspěvek na školní autobusovou dopravu pro obec Lanžov
9) Projednání kontokorentního úvěru pro rok 2019
10) Žádost o příspěvek Myslivecký spolek Dubenec

2
11) Žádost o příspěvek Diakonie ČCE Dvůr Králové n.L.
12) Projednání rozpočtového opatření č.5/2018
13) Projednání odměn za rok 2018
14) Diskuse, závěr
Pan starosta se dotázal, zda chce někdo ze zastupitelů program změnit, či doplnit. Poté
dodal vlastní návrh na změnu programu. Navrhnul zařazení žádosti ing. Čížka o prodej
pozemku p.č. 590/5 v k.ú. Dubenec, která byla obci Dubenec doručena 20.listopadu 2018.
Tento bod navrhnul zařadit jako bod 14, další body jednání se posunuly. Dále nechal
hlasovat o usnesení.
15/2018-02.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 20.11.2018:
1) Schválení programu zasedání.
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
3) Shrnutí práce ZO, obce Dubenec
4) Ustanovení kulturně-sportovního výboru
5) Volba předsedy a členů kulturně-sportovního výboru
6) Zvolení člena školské rady
7) Smlouva o sdílení prostředků požární ochrany pro obec Doubravice
8) Smlouva - příspěvek na školní autobusovou dopravu pro obec Lanžov
9) Projednání kontokorentního úvěru pro rok 2019
10) Žádost o příspěvek Myslivecký spolek Dubenec
11) Žádost o příspěvek Diakonie ČCE Dvůr Králové n.L.
12) Projednání rozpočtového opatření č.5/2018
13) Projednání odměn za rok 2018
14) Žádost o prodej pozemku p.č. 590/5 v k.ú. Dubenec
15) Diskuse, závěr
11-0-0

2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele
usnesení
Zapisovatelem zápisu ustavujícího jednání ZO Dubenec dne 20.11.2018 byl navržen Petr
Krejčí, ověřovateli zápisu Radomír Joneš a Bohumil Tomášek, zpracovatelem usnesení Petr
Čtvrtečka. Pan starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí s nominací a poté přečetl
usnesení.
16/2018-01.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje
a) schvaluje zapisovatelem zápisu
b) schvaluje ověřovateli zápisu
c) schvaluje přípravou návrhu usnesení

3.

Petra Krejčího
Radomíra Joneše a Bohumila Tomáška
Petra Čtvrtečku
11-0-0

Informace o činnosti OÚ Dubenec a ZO Dubenec

Pan starosta se krátce věnoval informování o činnosti obce Dubenec a zastupitelstva obce
Dubenec.
- Obec
Bylo předáno staveniště chodníků firmě Bořek
Byly dokončeny letošní výsadby na protierozních úpravách a biokoridorech. Nyní se budují
oplocenky a solitérní ochrana stromů. Obec zajistila vyznačení hranic betonovými kolíky.
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Venkovní učebna je na 80% dokončena, doporučuji navštívit zahradu Základní školy.
Učebna informatiky a jazyků se bude budovat až po novém roce.
Byl předán kompletně nový lesní hospodářský plán, obec podala žádost o proplacení dotace.
Proběhlo jednání se zástupcem firmy Colas o opravě cesty na Doubravice.
- Zeleň a provoz
Proběhlo značení biokoridorů a protierozních příkopů. Byly naposledy posekány travní
porosty v horním Dubenci.
V obecních lesích nyní řešíme i nadále kůrovcovou kalamitu. Zatím stíháme stromy kácet a
zpracovávat na dřevařské sortimenty a prodávat. V případě zájmu bude obec prodávat
smrkové dřevo za 700,- Kč/m3 bez dopravy na předávacím místě v lese. Dopravu lze
domluvit.
- Kultura a sport
Proběhlo:
Hasiči – rozloučení se sportovní sezónou. Připravují výroční schůzi.
Připravujeme:
Mikulášskou pro děti dne 1.12.2018 z technických důvodů na obecním úřadě, Adventní
koncert 2.12.2018 v kostele a poté rozsvěcení vánočního stromku před obecním úřadem –
program základní školy.

4.

Ustanovení kulturně-sportovního výboru

Pan starosta navrhnul, na základě dobrých výsledků v organizaci sportovních a kulturních
akcí v předcházejících letech, ustanovit kulturně sportovní výbor. Dále navrhl, že tento výbor
bude stejně jako v minulém volebním období tříčlenný. Odměna bude vyplácena až od
1.12.2018. Ze strany zastupitelů nebylo žádných dotazů a bylo přistoupeno k hlasování.
17/2018-02.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec ustanovuje kulturně-sportovní výbor. Výbor bude tříčlenný.
11-0-0

5.

Volba předsedy a členů kulturně-sportovního výboru

Jako předsedu kulturně-sportovního výboru navrhl pan starosta paní Renátu Derdovou, jako
členy pana Petra Štědrého a pana Radomíra Joneše. Byla otevřena rozprava k bodu 5.
Následně bylo přistoupeno k hlasování o usneseních.
18/2018-02.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec volí předsedkyní kulturně-sportovního výboru paní Renátu
Derdovou.
11-0-0
19/2018-02.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec volí členy kulturně-sportovního výboru pana Radomíra Joneše
a pana Petra Štědrého.
11-0-0

6.

Zvolení člena školské rady

Pan starosta uvedl, že pro další plynulý provoz školní agendy je nutné zvolit člena školské
rady z řad zastupitelů. Navrhl zvolit paní Veroniku Bašovou. Nebylo dotazů ani připomínek a
tak bylo přistoupeno k hlasování.
20/2018-02.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec volí paní Veroniku Bašovou jako členku školské rady při obcí
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zřizované organizaci Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec.
11-0-0

7.
Smlouva o sdílení prostředků požární ochrany pro obec
Doubravice
Pan starosta oznámil, že v obci Doubravice skončila svou činnost požární jednotka JPO5.
Starosta obce Doubravice obec Dubenec požádal o sdílení prostředků na požární ochranu.
Po konzultaci s velitelem Dubenecké JPO3 panem Ondřejem Tomáškem se obec na tomto
sdílení domluvila za roční podíl na provozních nákladech ve výši 22.000,- Kč. Zastupitelům
byla zaslána smlouva, která je přílohou tohoto zápisu. Pan Tomášek se dotázal na formulaci
v odstavci cena, kde je uvedeno, že cena za sdílení je 1/5 z nákladů na provoz jednotky,
nejvíce však 22000,- Kč. Pan starosta mu vysvětlil, že rozpočet Dubenecké JPO III je na
straně příjmů částečně dotován z prostředků hasičského záchranného sboru a z prostředků
kraje za které se pořizuje vybavení. Pokud by výdaje na jednotku klesly pod cca 110 tis. Kč
ročně, byla by po obci Doubravice požadována 1/5 rozpočtu jednotky, tedy částka nižší než
22 tis. Kč tato částka by byla přepočtena vůči reálným výdajům předcházejícího roku. Dále
pan starosta uvedl, že bude ustaven koeficient nákladů na požární ochranu a tato částka
bude požadována i po obci Litíč. Další dotazy nebyly a tak zastupitelé hlasovali o usnesení.
21/2018-02.ZO
Zastupitelstvo Obce Dubenec
a) v souladu s ustanovením § 29, odst. 1, písma) a § 68, odst. 1, zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje sdílení prostředků
požární ochrany s Obcí Doubravice, IČ: 00580759, se sídlem Doubravice 155, 544
51 Doubravice, zastoupenou Milošem Valáškem, starostou obce.
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o sdílení prostředků požární ochrany s
obcí Doubravice.
11-0-0

8.
Smlouva - příspěvek na školní autobusovou dopravu pro obec
Lanžov
Pan starosta uvedl, že jako v předchozích letech obec Lanžov požádala obec Dubenec o
doplatek na 1/3 provozu školní autobusové linky č.610020, odpoledne 14:45 trasa DubenecDoubravice-Dvůr Králové n.L. Celková částka, kterou obec Lanžov kraji přispívá, činí
11.588,- Kč. Obec Dubenec by jako v loňském roce přispěla obci Lanžov částkou 3.863,- Kč
formou finančního daru. Dále pan starosta uvedl, že v roce 2019 chceme uplatnit smlouvu o
spádovosti a kraji již dotaci na provoz školní autobusové linky neposkytnout. Vše bude
projednáno s odborem dopravy KU KHK v průběhu listopadu-prosince 2018. Bylo hlasováno
u usnesení.
22/2018-02.ZO
Zastupitelstvo Obce Dubenec
a) souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 3863,- Kč obci Lanžov, IČ: 00580198,
se sídlem Lanžov 2, 54401, Dvůr Králové n.L.,
b) pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem darovací smlouvy na 3863,- Kč s obcí
Lanžov, IČ: 00580198, se sídlem Lanžov 2, 54401, Dvůr Králové n.L., zastoupenou
paní Alenou Skořepovou, starostkou obce.
11-0-0
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9.

Projednání kontokorentního úvěru pro rok 2019

Pan starosta oznámil, že v říjnu 2018 skončil kontokorentní úvěr obce u České spořitelny na
1 mil. Kč. Obec v průběhu roku několikrát kontokorentní účet využila, především na placení
dotačních akcí v období než byly peníze proúčtovány a přepsány z dotační fondů zpět na
účet obce. Vzhledem k tomu, že obec v roce 2019 čeká stavba chodníků je zapotřebí
kontokorentní úvěr opět obnovit. Požádal jsem tedy o obnovení kontokorentního úvěru a jeho
navýšení na 1,5 mil. Kč. Bankéř pro municipality ing. Pavel Stránský zaslal nabídku na
kontokorentní úvěr se stejným úročením jak v roce 2018 a bylo odsouhlaseno navýšení na
1,5 mil. Kč. Dle vyjádření České spořitelny a.s. bylo možné nabídnout nejlepší možné
podmínky, protože obec vykazuje stabilní výsledky a výsledky z auditorských zpráv jsou
rovněž bez chyb. Bylo hlasováno o usnesení.
23/2018-02.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) schvaluje uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru od České spořitelny, a.s. ve
formě debetního zůstatku na běžném účtu č.2910286369/0800 až do výše Kč 1 500
000,-- (slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých) se splatností do 30.11.2019
(včetně),
b) schvaluje způsob zajištění úvěru tak, že peněžité závazky vzniklé na základě této
smlouvy o úvěru nebudou zajištěny žádnými zajišťovacími prostředky (pouze
budoucími rozpočtovými příjmy obce),
c) pověřuje pana Jaroslava Huňata, nar. 23.02.1975, starostu obce, sjednáním
příslušné dokumentace.
11-0-0

10.

Žádost o příspěvek Myslivecký spolek Dubenec

Pan starosta přednesl žádost Mysliveckého spolku v Dubenci. Dubenečtí myslivci požádal o
příspěvek na svou činnost v roce 2018, především na nákup materiálu na údržbu a opravy
mysliveckého zařízení. Pan starosta navrhl dát spolku finanční dar 5000,- Kč jako v
předchozích letech. Bylo přistoupeno k hlasování.
24/2018-02.ZO
Zastupitelstvo Obce Dubenec
a) souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 5000,- Kč Mysliveckému spolku
Dubenec, IČ: 65714717, se sídlem Dubenec 210, 54455, Dubenec,
b) pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem darovací smlouvy na 5000,- Kč s
Mysliveckým spolkem Dubenec, IČ: 65714717, se sídlem Dubenec 210, 54455,
Dubenec zastoupeným Ing. Václavem Vinšálkem, předsedou spolku.
11-0-0

11.

Žádost o příspěvek Diakonie ČCE Dvůr Králové n.L.

Pan starosta oznámil, že obec dne 9.11.2018 obdržela žádost Diakonie ČCE Dvůr Králové
n.L. o příspěvek na provoz. V roce 2018 Diakonie ČCE dojížděla do obce, kde se starala o
tři občany, jména jsou obsažena v žádosti, která je přílohou zápisu. Diakonie ČCE žádá o
5000,- Kč, pan starosta nevrhnul tuto částku poskytnout v plné výši. Pan Tomášek potvrdil,
že má vlastní zkušenost se zaměstnanci Diakonie ČCE, jejich práce byla na velmi dobré
úrovni a cenově přijatelná. Bylo hlasováno o usnesení.
25/2018-02.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje finanční dar ve výši 5000,- Kč společností Diakonie ČCE, středisko Dvůr
Králové n.L. IČ: 43462162, se sídlem nábř. Benešovo 1076, 54401 Dvůr Králové n.L.,
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b) pověřuje starostu obce vypracováním a podpisem darovací smlouvy se společností
Diakonie ČCE, středisko Dvůr Králové n.L. IČ: 43462162, se sídlem nábř. Benešovo
1076, 54401 Dvůr Králové n.L., zastoupenou Mgr Zdeňkem Hojným, ředitelem
střediska.
11-0-0

12.

Projednání rozpočtového opatření č.5/2018

Pan starosta přednesl rozpočtovou změnu č.5/2018. Ze strany zastupitelů nebylo dotzů ani
připomínek a tak bylo přistoupeno k hlasování.
26/2018-02.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec souhlasí s rozpočtovou změnou č.5/2018.
11-0-0

13.

Projednání odměn za rok 2018

Pan starosta uvedl, že obec obdržela návrh pana Krejčího a předal mu slovo. Pan Petr Krejčí
uvedl, že panu starostovi navrhl odměnu za práci v minulém volebním období, a přečetl svůj
návrh:
Navrhuji panu Jaroslavu Huňatovi schválení mimořádné odměny za uplynulý rok a volební
období jeho působením jako starosty v obci Dubenec. Pod jeho vedením byly dokončeny
akce, které významně podpořily chod obce.
Zdůvodnění výplaty mimořádné odměny, např.:
- Příprava a realizace projektu „Dětská skupina“
- Příprava a realizace projektu „Venkovní učebna a učebna informatiky / jazyková“
- Příprava a počátek realizace projektu „Chodníky 2 etapa“
- Příprava a realizace projektu „Oprava křížků v obci Dubenec, Oprava kaple Bolestivé
Matky Boží“
- Příprava projektu „ČOV pro bytové domy v Dubenci
- plnění mimořádných úkolů spojených s řešením bleskových povodní
- spolupráce při přípravě projektu a realizace „Pozemkové úpravy – meliorační příkopy
a biokoridory“
- Příprava a realizace projektu „ Hustířanka služby s.r.o.“
- a další.
Vzhledem k náročnosti a nasazení výše uvedeného navrhuji poskytnout mimořádnou
odměnu - 35000,-Kč. Termín vyplacení jednorázově - prosinec 2018. Navrhl hlasovat o
usnesení.
27/2018-02.ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 76 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném
znění poskytnutí mimořádné odměny starostovi obce za splnění úkolů spojených s dotačními
akcemi roku 2017-2018 ve výši 35.000 Kč, splatnou v prosinci 2018.
10-0-1

14.

Žádost o prodej pozemku p.č.590/5 v k.ú. Dubenec

Pan starosta oznámil, že dne 20.11.2018 byla podána žádosti manželu Čížkových o prodej
pozemku p.č. 590/5 v k.ú. Dubenec z majetku obce. Jedná se o zahradu o výměře 597 m2.
Tato zahrada přímo sousedí s nemovitostí manželů Čížkových. Dlouhodobě se o ni starají a
vzhledem k tomu, že v minulosti nebyla v platnosti směrnice o prodeji obecních pozemku je
tento pozemek bez možnosti přístupu z obecního pozemku. Prodej tohoto pozemku
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odpovídá zásadám o prodeji obecních pozemků a pan starosta nevrhl tento pozemek prodat.
Bylo přistoupeno k hlasování.
28/2018-02.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s prodejem pozemku p.č. 590/5, zahrada o výměře 597m2 v k.ú. Dubenec,
b) pověřuje starostu obec zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 590/5 v k.ú.
Dubenec.
11-0-0

15.
-

-

-

-

-

Diskuse, závěr
Pan starosta oznámil, že se podařilo zkontaktovat projekční firmu pro zpracování
projektu na rozvojovou zónu u obecního úřadu.
Pan Volšička se dotázal na to, kam zmizel menší křížek z malé zvonice kostela. Pan
starosta mu oznámil, že byl informován církví o tom, že z důvodu bezpečnosti bude
křížek odstraněn. Konstrukce zvoničky je v místě uchycení křížku poškozena vlhkostí
a hnilobou.
Pan Joneš se dotázal na správu silnic, cestmistrovství Dvůr Králové n.L., kam má
občan oznámit poškození silnice. Pan starosta mu přislíbil přeposlat telefonní číslo.
Pan Deger se dotázal na odkalování vody v horním Dubenci. Pan starosta mu
odpověděl, že na jeho telefonickou výzvu poslal zaměstnance aby vodu odkalil.
Problém byl, že se v té době přihodily dvě nehody. První byla u bytových domů, kde
v domě čp.42 praskl kulový ventil za vodoměrem a bylo nutné zastavit vodovodní řad
k bytovkám. Dále bylo provedeno nenahlášené připojení domu čp.162 v horním
Dubenci, které dle názoru pana starosty zapříčinilo prudký pokles tlaku v řadu a
rozvíření kalu. Za sníženou kvalitu vody se omluvil.
Pan Franěk se dotázal na dotace spojené s projekčními pracemi a realizací čističky
odpadních vod a kanalizace. Pan starosta mu odpověděl, že projekty se hradí
z dotace Královehradeckého kraje. Zatím je dokončen projekt pro bytové domy a
ČOV „U kovárny“. V současné době se připravuje II. Etapa teda propojení krátké
strany ve středu obce.
Pan Volšička přednesl své pátrání po dokumentech k Lipám svobody, jedna je u
Hostince pana Bouze (hospoda „U Boženky“) druhá je na rozcestí za bývalým
koloniálem pana Novotného.
Zastupitelé se dohodli na dalším jednání ZO pro schválení rozpočtu dne 19.12.2018
v 19:00 hodin.

Jednání bylo ukončeno v 20:06 hod.
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 20.11.2018 - viz. příloha č.1 - 02. USNESENÍ ZO
Dubenec konaného dne 20.11.2018.
Příloha č.2 – Prezenční listina
Příloha č.3 – Smlouva o sdružení prostředků požární ochrany
Příloha č.4 – Žádost pro klienty komunální sféry – kontokorentní účet
Příloha č.5 – Žádost Diakonie ČCE
Příloha č.6 – Rozpočtová změna č.5/2018
Příloha č.7 – Žádost manželé Čížkovi, parcela ppč.590/5 v k.ú. Dubenec
Datum vyhotovení zápisu: 03.12.2018

Starosta obce:

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

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

