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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

06.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 24.04.2019
Jednání zahájil starosta obce Jaroslav Huňat v 19:00 hodin. Přítomni byli členové ZO:
Jaroslav Huňat, Petr Čtvrtečka, Renata Derdová, Luboš Lesák, Petr Krejčí, Veronika Bašová,
Petr Štědrý, Ondřej Janeček, Radomír Joneš a Bohumil Tomášek. Zastupitelka Irena
Hlavová, byla z jednání omluvena.

1.

Schválení programu

Pan starosta uvítal přítomné zastupitele. Oznámil, že je zastupitelstvo usnášení schopné
s počtem přítomných 10 zastupitelů. Poté přečetl program jednání zastupitelstva, tak jak byl
navržen v pozvánce.
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 24.04.2019:
1) Schválení programu zasedání.
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
3) Shrnutí práce ZO, obce Dubenec.
4) Projednání veřejnoprávní smlouvy o o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků.
5) Projednání obecně závazné vyhlášky o poplatku za svoz odpadů.
6) Projednání účetní závěrky Základní školy Dukelských bojovníků a mateřské školy
Dubenec.
7) Projednání účetní závěrky obce Dubenec.
8) Doplnění fondu obnovy vodovodu a kanalizace.
9) Projednání hospodářské činnosti obce Dubenec za rok 2018.
10) Projednání nabídky společnosti Coop Dvůr Králové n.L., družstvo, prodej nemovitosti
čp.16 v Dubenci.
11) Výběr zhotovitele projektu Kanalizace v obci Dubenec II.etapa, schválení dotace
Krajského úřadu Královehradeckého kraje.
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12) Žádost o příspěvek na činnost - kroužek papírových modelů při ZŠ Dubenec.
13) Projednání rozpočtové změny č.3/2019.
14) Diskuse, závěr.
Pan starosta se dotázal na možnou změnu programu, nebo jeho doplnění. Ze strany
zastupitelů nebylo dotazů ani připomínek a bylo přistoupeno k hlasování.
58/2019-06.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 24.04.2019:
1) Schválení programu zasedání.
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
3) Shrnutí práce ZO, obce Dubenec.
4) Projednání veřejnoprávní smlouvy o o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků.
5) Projednání obecně závazné vyhlášky o poplatku za svoz odpadů.
6) Projednání účetní závěrky Základní školy Dukelských bojovníků a mateřské školy
Dubenec.
7) Projednání účetní závěrky obce Dubenec.
8) Doplnění fondu obnovy vodovodu a kanalizace.
9) Projednání hospodářské činnosti obce Dubenec za rok 2018.
10) Projednání nabídky společnosti Coop Dvůr Králové n.L., družstvo, prodej nemovitosti
čp.16 v Dubenci.
11) Výběr zhotovitele projektu Kanalizace v obci Dubenec II.etapa, schválení dotace
Krajského úřadu Královehradeckého kraje.
12) Žádost o příspěvek na činnost - kroužek papírových modelů při ZŠ Dubenec.
13) Projednání rozpočtové změny č.3/2019.
14) Diskuse, závěr.
10-0-0

2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele
usnesení
Zapisovatelem zápisu ustavujícího jednání ZO Dubenec dne 24.04.2019 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.
59/2019-06.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
10-0-0

Informace o činnosti OÚ Dubenec a ZO Dubenec

Práce obce a obecního úřadu.
Plnění usnesení - nesplněná:
Pan starosta seznámil zastupitele se stavem přijatých usnesení.
Usnesení č.52/2019-05.ZO, Převod sítí fa Paclík s.r.o., čeká na dokončení dokumentace
(právní) k převodu.
Usnesení č.55/2019-05.ZO, Vyhláška je nyní předána ke kontrole a konzultována s
Ministerstvem vnitra, územní odbor Hradec Králové.
Ostatní usnesení jsou splněna
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Práce obce a obecního úřadu.
Pan starosta informoval zastupitele o práci obecního úřadu a obce Dubenec.
Obec je po závěrečné kontrole hospodaření KU KHK. Audit proběhl bez chyb. Po vydání
auditorské zprávy bude účetní obce připraven závěrečný účet obce za rok 2018.
Dále uvedl, jak již na minulém zastupitelstvu pan starosta avizoval, zřizovaná organizace
Základní škola a mateřská škola je po čtyřdenní inspekci. Hospodaření zřizované organizace
je v pořádku. Jednání se účastnila i ředitelka základní a mateřské školy Mgr. Martina
Jonešová a účetní paní Radka Krejčová. Starosta je vyzval, aby seznámily zastupitele
s průběhem inspekce a závěrečným zjištěním. Mgr. Jonešová uvedla, že inspekce proběhla
na základě pravidelné inspekční činnosti. Závěrečná zpráva bude zpracována bez chyb, jen
bylo doporučeno více diferenciovat výuku.
Pan starosta zastupitelům oznámil, že byla znovu zahájena stavba II. etapy chodníků. O
průběhu stavby zastupitele průběžně informuje.
Pan starosta uvedl, že v základní škole byla zahájena rekonstrukce počítačové učebny.
Pan starosta dále uvedl, že proběhly 2 přerušení dodávky elektrické energie. Obec vždy
zajistila náhradní zdroje pro úpravnu vodovodu a automatickou tlakovou stanici. Další
odstávka se plánuje na 30.04.2019 - opět pro úsek od křižovatky u kovárny na horní konec
obce.
Technické služby a údržba zeleně
Pan starosta se věnoval zprávě o činnosti na úseku zeleně.
Na stavbě Poldu Jedlina probíhají betonářské stavební práce na vypouštěcím objektu,
pravděpodobně v 18. týdnu započnou zemní práce na hrázi.
Na protierozním opatření na Karsit Agro proběhl kontrolní den, firma Popr ještě stále řeší
plnění pojištění za protržené hrázky. S pozemkovým úřadem byly domluvena násoska a ta
bude v průběhu května nainstalována.
Byl dokončen řez stromků, uschlé stromy byly doplněny, některé stromy budou vzhledem
k suchu doplněny na podzim.
Hospodaření v lese – obec má dotěženy problémové, kůrovcem napadené porosty. Nyní
čekáme na déšť, abychom byli schopni zahájit jarní výsadby stromů. V létě se připraví
oplocenky na podzimní výsadbu. I nadále platí nabídka obce na prodej palivového dřeva. Po
inzerci ve zpravodaji Hustířanky se zvýšila poptávka a pan starosta odhaduje, že do měsíce
bude dřevo prodáno.
Drtič větví, který je půjčován zdarma občanům je nyní v opravě, - vyskytly se problémy na
karburátoru a musí se nabrousit a seřídit nože.
Sport a kultura
Pan starosta krátce shrnul dění v kultuře a sportu.
Na Velký pátek proběhl turnaj ve stolním tenisu, vzhledem k menší účasti se podařilo
uspořádat turnaj singlů i čtyřhry.
Pan Čtvrtečka informoval zastupitele o přípravě pálení Čarodějnic, které bude opět u požární
zbrojnice. Pan starosta doplnil, že se letos nebude ohňostroj střílet z hřiště, ale z prostoru u
valu, na kterém bude hořet oheň. Pan Čtvrtečka dále informoval o připravované sloučené
akce dětského dne a hasičských slavností.
Pan starosta doplnil, že 8.5.2019 bude tradiční průvod alegorických vozů a traktorů, jako
každý rok.

4.
Projednání veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti
k projednávání přestupků.
Pan starosta uvedl, že vzhledem k novým legislativním změnám je obci Dubenec
vypovězena smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků, uzavřená s Městským
úřadem ve Dvoře Králové nad Labem. Znění nové smlouvy s ceníkem úkonů bylo rozesláno
zastupitelům jako příloha programu a materiálu dnešního jednání zastupitelstva. Dále uvedl,
že do pro správní řízení o přestupcích spáchaných v obci Dubenec je nutné, pro tuto agendu,
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mít zajištěnou odbornou osobu s odpovídajícím právním vzděláním. Tuto osobu obec
Dubenec k dispozici nemá a je nutné agendu přestupků řešit smluvně s městským úřadem
ve Dvoře Králové n.L. Pan starosta vyzval k rozpravě a poté dal hlasovat o usnesení.
60/2019-06.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků č.
KTÚ/VERJ-2019/0400 s městem Dvůr Králové nad Labem, IČ 00277819, se sídlem
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem, Královéhradecký kraj,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání
přestupků č. KTÚ/VERJ-2019/0400 s městem Dvůr Králové nad Labem, IČ
00277819, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem,
Královéhradecký kraj, zastoupeným starostou města Ing. Janem Jarolímem
10-0-0

5.
Projednání obecně závazné vyhlášky o poplatku za svoz
odpadů.
Pan starosta navázal na minulé jednání o stanovení ceny odpadů pro rok 2019. Uvedl, že
projednal s Marius Pedersen a.s. některé změny ve svozu. Například změnil svoz plastového
odpadu na čtrnáctidenní a ne týdenní, dále byly kontejnery v obci přemístěny na sběrná
místa tak aby byly lépe pokryty potřeby obyvatel. Díky tomu se nám podařilo najít úspory v
kalkulaci ve výši cca 58 tis. Kč.
Po zahrnutí změny cen do současné kalkulace je realita taková, že při poplatku 500,- Kč za
osobu s trvalým pobytem a rekreační objekt bude obec doplácet cca 40 tis. Kč ročně, při
poplatku 450,- Kč by byla dotace obce zhruba ve výši 80 tis. Kč.
Na základě jednání 27.3.2019 se výše poplatku za svoz odpadů v Dubenci stala politickým
rozhodnutím a ne pragmatickým rozhodnutím na úrovní kalkulace a odvození ceny. Pan
starosta se osobně přiklání k poplatku 500,- Kč. Obává se totiž, že v průběhu roku může
svozová firma opět přistoupit ke změně cen, která svoz ještě zdraží. Dále mohou někteří naši
spoluobčané začít sabotovat třídění, z odůvodněním, že to nemá smysl a vypadne tak
následný příjem z EKO-KOM.
V návaznosti na minulé jednání je nyní řešena možnost kalkulace jiného druhu svozu, ta by
ovšem byla reálná až od roku 2020. Nyní obec dokončuje analýzu současného počtu a druhu
popelnic a produkovaného odpadu. Pan starosta uvedl, že v brzké době bude moci předložit
kalkulaci za svoz nádoby s možností volby dvoutýdenního, nebo měsíčního svozu. Fakt je
ovšem takový, že změna frekvence svozu nevyřeší celkové náklady na svoz, ty podle všeho
zůstanou stejné a bude jen otázkou jak náklady přenést na uživatele. Dalším nebezpečím,
které je velmi reálné, je možnost, že občané ve snaze ušetřit, začnou vytvářet černé skládky.
Host ing. Čížek doporučil snížit počet kontejnerů na plast, protože podle jeho zjištění jsou
kontejnery na sběrném hnízdu „U kovárny“ poloprázdné, kdežto jinde přetékají. Pan starosta
mu odpověděl, že již kontejnery na sběrných místech přemísťují a byl například navýšen
počet kontejnerů na plast ve sběrném hnízdě u bývalého koloniálu v horním Dubenci. Ing.
Čížek se dále dotazoval na nájem za sběrné nádoby. Pan starosta mu odpověděl, že
všechny kontejnery na tříděný odpad jsou v majetku obce a nájem se z nich neplatí. Ing.
Čížek dále uvedl, že velkým problémem je osvěta, protože do kontejnerů je často vyhozen
plast, který se nerecykluje, ale navyšuje celkovou váhu plastového odpadu.
Nebylo dalších dotazů, ani připomínek a tak bylo přistoupeno k hlasování.
61/2019-06.ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.2/2019 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a o zrušení obecně závazné vyhlášky č.1/2018.
10-0-0
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6.
Projednání účetní závěrky Základní školy Dukelských
bojovníků a mateřské školy Dubenec.
Pan starosta přednesl zprávu o účetní závěrce zřizované organizace, dále uvedl, že účetní
závěrka zřizované organizace je součástí balíku dokumentů závěrečného účtu obce. Po
schválení zastupitelstvem bude ke stažení na webových stránkách obce v sekci úřední
deska závěrečný účet obce Dubenec. V případě účetní závěrky zřizované organizace bude
přítomnými zastupiteli podepsán protokol o schválení.
Základní škola v roce 2018 vytvořila zisk 12399,34 Kč, jedná se o 12328,88 Kč z hlavní
činnosti rozdíl oproti nákladům a výnosům za rok 2018) a z hospodářské činnosti 70,46 Kč
(obědy a nájmy tělocvičny) - z hospodářské činnosti bylo v roce 2018 pořízena výmalba a
vybavení tělocvičny, nový koberec do posilovny, nové nádobí do školní kuchyně a další.
Ing. Čížek se dotázal na hospodářskou činnost školy. Mgr. Jonešová mu odpověděla, že
hospodářská činnost školy spočívá v pronájmu tělocvičny a vaření obědů pro cizí strávníky.
Dále se ing. Čížek dotazoval na fond odměn, kdo a kdy ho založil. Pan starosta mu
odpověděl, že fond odměn byl založen ještě za fungování ing. Čížka jako účetního školy a do
fondu byl doplněn přebytek z nevyplacených mezd při podlimitním stavu školy. Dále se ing.
Čížek dotazoval na počet dětí při zápisu do první třídy. Mgr. Jonešová mu odpověděla, že
bylo zapsáno 17 dětí, ale je zde předpoklad, že jedno dítě bude mít odklad.
Nebylo dalších dotazů, ani připomínek – bylo přistoupeno k hlasování.
62/2019-06.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) schvaluje převod hospodářského výsledku organizace ve výši 12 399,34 Kč do
rezervního fondu,
c) tímto schvaluje účetní závěrku obce Základní školy Dukelských bojovníků a mateřské
školy, Dubenec za rok 2018.
10-0-0

7.

Projednání účetní závěrky obce Dubenec

Pan starosta seznámil zastupitele s účetní závěrkou obce Dubenec za rok 2018. Součástí
účetní závěrky jsou účetní výkazy, inventární zpráva za rok 2018 a zápisy ze všech kontrol,
které v roce 2018 v obci Dubenec proběhly.
Pan starosta dále uvedl, že obec v roce 2018 v rozpočtové části vytvořila zisk 3 123 559,33
Kč (Z velké části je zisk tvořen čerpáním dotací a zvýšením rozpočtového určení daní DPH).
Po odpisech ve výši 509 261,06 Kč je hospodářský výsledek obce za rok 2018 ve výši 2 614
298,27 Kč. Zastupitelstvo schvaluje převod tohoto výsledku hospodaření do roku 2019 na
účet 432 - výsledek hospodaření za předchozí účetní období.
Účetní závěrka obce obsahuje protokol, který musí všichni přítomní zastupitelé podepsat.
Bylo přistoupeno k hlasování.
63/2019-06.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) schvaluje převod hospodářského výsledku ve výši 2 614 297,27 Kč na účet 432 výsledek hospodaření předcházejících účetních období,
c) tímto schvaluje účetní závěrku obce Dubenec za rok 2018
10-0-0
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8.

Doplnění fondu obnovy vodovodu a kanalizace.

Pan starosta uvedl, že podle schválených pravidel pro nakládání s fondem obnovy vodovodu
a kanalizace je nutno projednat a odhlasovat každoroční finanční doplnění fondu.
Dle pravidel je:
Pevný příspěvek do fondu
Pohyblivý příspěvek 1,- Kč za fakturovaný 1m3
Celkem:

5 000,- Kč
26 768,- Kč
31 768,- Kč

Host Ing. Čížek se dotázal, jak mohou být prostředky z fondu čerpány. Pan starosta mu
odpověděl, že čerpání prostředků na obnovu vodovodu a kanalizace povoluje zastupitelstvo,
pouze při havarijním stavu může prostředky starosta čerpat zrychleně.
Bylo hlasováno o usnesení.
64/2019-06.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje příspěvek do fondu obnovy Vodovodu a kanalizace
ve výši 31768,- Kč.
10-0-0

9.

Projednání hospodářské činnosti obce Dubenec za rok 2018

Pan starosta oznámil, že finanční výbor dokončil zprávu o hospodářské činnosti obce za rok
2018. Byla zastupitelům rozeslána před jednáním, aby se s ní seznámili.
Pan starosta uvedl, že obec v roce 2018 hospodařila se ztrátou 509 261,06 Kč, která je
tvořena především odpisy a to částkou 467 625,00 Kč. Dále uvedl, že tyto účetní odpisy se
týkají nového vodovodu a musí být v hospodářské činnosti účtovány. Aby obec nemusela
tuto částku zahrnovat do výpočtu ceny vodného, kdy by byla cena vodného při zahrnutí ceny
odpisů vysoko nad normální cenu vodného, bylo minulým zastupitelstvem přistoupeno k
vytvoření fondu obnovy vodovodu a kanalizace - díky tomu je převáděno ročně cca 30 tis. Kč
na zvláštní účet fondu a tato částka je kalkulována v ceně vodného.
Dále pan starosta pokračoval a shrnul hospodářskou činnost podle oborů:
AU120 Vodovod - V roce 2018 byly výdaje ve výši 778 674,28 Kč, příjmy ve výši 564 136,95
Kč, rozdíl činí ztrátu 144 177,33 Kč. Byl pořízen nový nadzemní hydrant za 70 360,- Kč na
ukončení vodovodního řadu u pošty. Dále byly po 10 letech servisovány čerpadla úpravny
vody. Proto vysoká částka za ostatní služby – 139 231,- Kč a také za opravy a udržování ve
výši 68 431,91 Kč. Celkově vodovod za rok 2018 vykázal ztrátu, ovšem po odečtení odpisů
(které jsou pouze účetní) nám zůstává částka 311 022,- Kč zisku.
AU100 Pěstitelské centrum - Výdaje za rok 2018 činily 343 900,04 Kč příjmy ve výši 312
735,66 Kč, rozdíl činí ztrátu 31 164,38 Kč. Avšak v roce 2018 byly v akci nakoupeny obaly
pro sezónu 2019 za 57 569,14 Kč a na skladu výrobků bylo po inventuře dne 31.12.2019
celkem za 17 986,94 Kč bez DPH ve výrobních cenách. Celkem tedy za 75 556,08 Kč.
V konečném výsledku je pěstitelské centrum v zisku 44 931,70 Kč za rok 2018.
AU200 Maloobchodní prodejna - Výdaje za rok 2018 činily 1 779 502,35 Kč příjmy 1 511
319,58 Kč, rozdíl činí ztrátu 268 182,77 Kč. Do částky výdajů se propsaly i odpisy
dlouhodobého majetku ve výši 4 534,- Kč. Inventura zboží k 31.12.2018 byla 114 060,08 Kč.
Po odečtení zboží na skladě je ztráta 154 122,69 Kč. Pan starosta dále uvedl, že v roce 2019
obec získala dotaci na provoz 50 000,- Kč z Krajského úřadu Královehradeckého kraje. Dále
pan starosta uvedl, že žádal o slevu nájmu. Společnost COOP Dvůr Králové n/L. družstvo
namísto slevy nabídla prodejnu k odkupu. Pan starosta upřesnil, že pan Brádler, ředitel
společnosti, pro objasnění ceny nájmu uvedl, že nájemné ve výši 10200,- Kč bylo tvořeno
z 8200,- Kč odpisy a tak nemohl obci dát menší nájemné. Finanční výbor ve své zprávě
rovněž zmiňuje možnost prodejnu pronajmout jiné osobě a tím minimalizovat riziko ztráty.
AU110 Lesy - Výdaje za rok 2018 činily 106010 Kč, příjmy ve výši 80458,51 Kč, rozdíl činí
ztrátu 25551,49 Kč.
AU133 Ostatní hospodářská činnost - Výdaje 4241,80 Kč, příjmy 34416,71 Kč, rozdíl zisk ve
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výši 30174,91 Kč. Je zde zahrnuto půjčování stanů, vozíku, žebříku, vyhrnování sněhu
soukromým osobám atd.
Celkově je účetně hospodářská činnost ve ztrátě 509261,06 Kč. Odpisy dlouhodobého
majetku tvoří částku 472 159,- Kč. Zboží a materiál na skladě tvoří částku 189 616,16 Kč.
Pan starosta otevřel rozpravu ke zprávě finančního výboru, ale ze strany zastupitelů, ani
hostů nebylo žádných dotazů. Pan starosta dále uvedl, že účetní obce a finanční výbor
používají čtvrtletní účetní výkazy. Hospodářská činnost obce je za 1. Čtvrtletí 2019 v zisku
15 000,- Kč.
Pan starosta shrnul jednání o hospodářské činnosti:
Zastupitelstvo obec Dubenec bere na vědomí zprávu finančního výboru č.1/2019.

10. Projednání nabídky společnosti Coop Dvůr Králové n.L.,
družstvo, prodej nemovitosti čp.16 v Dubenci.
Pan starosta oznámil, že z pověření zastupitelstva a po dohodě s Coop Dvůr Králové n.L. ,
družstvo, byl vypracován cenový posudek na cenu obvyklou prodejny Coop v Dubenci čp.16.
Posudková cena je 1 480 000,- Kč. Dále pan starosta nechal zpracovat indikativní nabídku
na hypotéku, nebo úvěr u České spořitelny pro nákup této nemovitosti. Nabídka je 7600,- Kč
měsíčně po dobu 20 let. Výše úrokové sazby je 2,1% s fixací na 5 let. Po pěti letech fixace je
možné změnit - zrychlit splácení hypotéky. V roce 2024 budou doplaceny úvěry na školu,
školku, hasičárnu, požární auto atd. a obec bude mít k dispozici rozpočtově o 1,2 mil. Kč
ročně více.
Zastupitelé diskutovali o ceně a o významu nákupu této nemovitosti, jelikož nedospěli
k rozhodnutí bylo jednání o nákupu této nemovitosti odloženo na příští jednání.
Pan starosta shrnul jednání do formulace:
Zastupitelstvo obce Dubenec bere na vědomí zprávu o nabídce společnosti Coop Dvůr
Králové družstvo o prodeji nemovitosti čp.16 v Dubenci a odkládá své rozhodnutí na příští
jednání zastupitelstva obce.

11. Výběr zhotovitele projektu Dostavba kanalizace v obci
Dubenec
I.etapa,
schválení
dotace
Krajského
úřadu
Královehradeckého kraje.
Pan starosta oznámil, že prostřednictvím poptávkového portálu Baggira a po elektronické
výzvě byly obci Dubenec doručeny nabídky projekčních kanceláří na dostavbu kanalizace
Dubenec I. Etapu jedná se o etapu Zastávka u kovárny - Zdravotní středisko. Zde uvedl, že
je ještě otázkou, zda u zdravotního střediska bude vybudována další čistička odpadních vod,
nebo přečerpávací kanalizace, která by po krátké straně zajišťovala přečerpání splašků do
gravitační stoky na krátké straně a následně by byla posílena čistička u kovárny. Osobně se
přiklání k variantě další čističky, která by fungovala pro celý horní Dubenec a byla by
situována pod statkem Lánských.
Nabídku podaly firmy:
INGPLAN s.r.o., IČ: 63217031, Velká Jesenice
MK Profi Hradec Králové s.r.o., IČ: 29003016
AKVO PRO s.r.o., IČ:24232343, Praha

Celková cena 515000,- Kč bez DPH 21%
Celková cena 425000,- Kč bez DPH 21%
Celková cena 354000,- Kč bez DPH 21%

Dále pan starosta oznámil, že podal žádost po dotaci na projektovou dokumentaci Krajskému
úřadu Královehradeckého kraje, dotace se poskytuje do maximální výše 300 tis. Kč. V
případě získání dotace bude celkový náklad na projektovou dokumentaci, ze zdrojů obce, ve
výši 128340,- Kč. Na základě výsledku poptávkového řízení navrhnul vybrat firmu Akvo pro
s.r.o.
V rozpravě byla řešena především otázka připojení nemovitostí, které jsou mezi potokem
Hustířanka a silnicí III.třídy. Tyto nemovitosti jsou pod úrovní terénu, ve kterém by měly vést
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dvě hlavní stoky. Pan starosta uvedl, že se v tomto případě obec nevyhne instalaci tlakových
domovních jímek. Host pan Meisl oznámil, že s tlakovou kanalizací má ze svých nemovitosti
velmi špatné zkušenosti a osobně by se přikláněl k příspěvku obce na domovní čističku. Dále
se dotázal, zda by před projektovou činností nebylo lepší se dotázat občanů, zda mají o
připojení do kanalizace vůbec zájem. Pan starosta odpověděl, že provoz domovní čističky
také není nejlevnější a navíc vodoprávní úřad i Povodí Labe preferují větší obecní čističky.
Dále uvedl, že do budoucna bude Povodí Labe kontrolovat jednotlivé výustě a bude
požadovat rozbory vody a povolení k vypouštění. Zastupitel pan Janeček uvedl, že v případě,
kdy je v obci vybudována kanalizace je většinou praxe taková, že se nemovitostem, které
mají nevyhovující septiky, nebo čističky neobnoví povolení k vypouštění a tyto nemovitosti se
musí napojit do kanalizace obce, nebo přestat vypouštět odpad. Bylo přistoupeno
k hlasování.
65/2019-06.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje vítěze poptávkového řízení akce "Dostavba kanalizace Dubenec projektová dokumentace - I. etapa" firmu AKVO PRO s.r.o., IČ: 24232343, se sídlem
Vyšehradská 1349/2, 12800, Praha 2 - Nové město s celkovou částkou 354000,- Kč
bez DPH,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo akce "Dostavba kanalizace Dubenec
- projektová dokumentace - I. etapa" za celkovou částku 354000,- Kč bez DPH s
firmou AKVO PRO s.r.o., IČ: 24232343, se sídlem Vyšehradská 1349/2, 12800,
Praha 2 - Nové město zastoupenou Ing. Barborou Nýčovou, prokuristkou společnosti.
10-0-0

12. Žádost o příspěvek na činnost - kroužek papírových modelů
při ZŠ Dubenec.
Pan starosta uvedl, že dne 9.4.2019 doručil vedoucí kroužku papírových modelů ing.
Provazník žádost o schválení příspěvku na pořádání výstavy papírových modelů ve výši
5000,- Kč. Pan starosta navrhl příspěvek schválit. Pan Čtvrtečka se zeptal, zda je správně,
že je ing. Provazník uveden jako osoba příjemce finančního daru. Pan starosta mu
odpověděl, že příspěvky na činnost kroužků podpisují jejich vedoucí. Bylo přistoupeno
k hlasování.
66/2019-06.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje finanční dar ve výši 5000,- Kč kroužku papírových modelů při Základní
škole Dukelských bojovníků a mateřské škole Dubenec, IČ: 75017881, se sídlem
Dubenec 156, 54455 Dubenec
b) pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy na částku 5000,- Kč s kroužkem
papírových modelů přu Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole
Dubenec, IČ: 75017881, se sídlem Dubenec 156, 54455 Dubenec, zastoupeným ing.
Ladislavem Provazníkem, vedoucím kroužku.
10-0-0

13.

Projednání rozpočtové změny č.3/2019.

Pan starosta přednesl zastupitelům návrh rozpočtové změny č. 3/2019. Zejména se jedná o
příjem dotace na stavbu chodníků do rozpočtu obce. Poté dal hlasovat o usnesení.
57/2019-05.ZO
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č.3/2019.
10-0-0
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Diskuse, závěr
Pan starosta oznámil, že se podařilo prodat dvě nástavby hasičských vozíků.
Podvozky jsou i dále nabídnuty k prodeji.
Pan Joneš se dotázal na poškozené polní cesty na pastvinách, zda by byla možná
oprava a doplnění hlínou z poldru. Pan starosta mu odpověděl, že se pokusí vyjednat
opravu.
Pan starosta předal slovo Mgr. Jonešové, která krátce přednesla zprávu o činnosti
školy za první čtvrtletí roku 2019. Co se týče investic, tak se nyní předělává cvičná
kuchyňka v přízemí vedle družiny, bude nutné zakoupit nový sporák a lednici. Dále je
v rekonstrukci počítačová učebna, byla předána venkovní učebna. Postupně probíhají
výmalby dalších prostor školy-vždy o prázdninách. Odpověděla na dotazy hostů,
školu nyní navštěvuje 155 dětí, zápisu se zúčastnilo 17 dětí, školku navštěvuje 26
dětí. Dále se připravuje nový systém výpočtu mzdy učitelů podle indexu PhMax, kdy
učitelé budou placeni podle odučených hodin a na podle praxe. Dále se pokušejí
zavést nové druhy výuky. Především tandemová výuka, kdy vyučují dva učitelé, nebo
učitel a asistent. Škola dále připravuje podání žádosti na dotační programy nazvané
šablony, které umožňují čerpat prostředky na nákup učebních pomůcek a školení
učitelů.
Pan starosta navázal na zprávu paní ředitelky a uvedl, že z obecní dětské skupiny
odchází do školy 4 děti. Již nyní má obec v pořadníku 3 děti na doplnění stavu.
Pan Čtvrtečka oznámil, že v rámci požární prevence jsou připravovány akce typu
branný den se základní školou. Dále uvedl, že se připravuje nácvik evakuace
dubenecké školy.
Pan starosta oznámil, že na facebookovém profilu Dubence proběhla diskuse o
omezení dopravy u školy a návrh na dohodu s městskou policií ve Dvoře Králové n.L.
o preventivním měření rychlosti v obci. Pan starosta uvedl následující:
o Úsekový radar není možné v obci Dubenec instalovat, obcí vede silnice
III.třídy a navíc průjezd vozidel není takový, aby se firmě provozující radar
vyplatilo zde toto zařízení nainstalovat. Dále by veškeré pokuty a vybrané
v Dubenci náležely obci s rozšířenou působností a ne obci Dubenec.
o Zástupce Městské policie Dvůr Králové n.L. panu starostovi telefonicky
odpověděl, že mají nedostatek strážníků a jsou rádi, když stačí zajistit své
úkoly pro město. Neuvažují o tom své služby rozšířit mimo stávající území,
které obsluhují.
o K omezení průjezdu kamionové dopravy pan starosta uvedl, že v minulosti
v rámci spolupráce několika obcí usilovali o omezení průjezdu kamionů nad
10t skrz obce Lanžov a Dubenec. Bohužel Policie ČR má jasné stanovisko, že
silnice II a III třídy vedoucí přes tyto obce musí být průjezdné pro všechny
druhy dopravy.
o Pan starosta dále uvedl, že opatření k omezení průjezdu jako jsou retardéry
nelze montovat na silnici III třídy ve vlastnictví kraje. Jediné možné opatření je
rozšíření vozovky o středový ostrůvek, který dopravu zpomalí. Na toto
rozšíření zde není potřebná šíře komunikace a okolních pozemků.
o Pan starosta tedy poptal značku „Pozor děti“ doplněnou blikačem, který bude
fungovat v době ranního příchodu do školy a odpolední špičce před odjezdem
autobusů. Dále uvedl, že v letošním roce budou doknčeny chodníky, které
bezpečně spojí školu se zastávkou u kovárny.
Mgr. Jonešová uvedla, že byla kontaktována starostou Doubravice o zrušení
odpolední autobusové linky, která jela přes Lanžov do Doubravice a Dvora Králové
n.L. Pan starosta jí oznámil, že tento stav konzultoval s p.Valáškem a na základě
statistických údajů, kdy autobus v průměru využíval 1-2 cestující se zrušením
souhlasil.
Na dotaz ohledně zachování pošty v Dubenci pan starosta potvrdil, že zatím nejsou
signály o zrušení pošty, tedy do doby než o provozování pošty projeví zájem některý
z Dubeneckých podnikatelů. Dále uvedl, že dle telekomunikačního zákonu pošta
sama o sobě nesmí snížit kvalitu svých stávajících služeb.
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Na dotaz ohledně umístění bankomatu v obci pan starosta odpověděl, že se ptal na
malý bankomat v České spořitelně. Bylo mu odpovězeno, že namísto bankomatů je
pro vesnice připravována služba Cashback již od jedné koruny. V praxi to znamená,
že za nákup v obecní prodejně placený kartou si může zákazník vybrat rozdíl mezi
uvedenou částkou a zakoupeným zbožím v hotovosti.
Host pan Skořepa se dotázal na otevírací dobu v obecní prodejně, kdy při jeho
návratu z práce je často už prodejna zavřená. Pan starosta mu odpověděl, že nyní
reorganizují provoz a zvažují zaměstnání další síly na 0,5 úvazku, která by vykrývala
odpolední prodej do 17 hodin.
Host pan Šimek se dotázal na letošní opravy cest. Pan starosta mu odpověděl, že
asfaltový recyklát je uložený u pana Brentnera a cesty budou postupně vyspravovány
v celé obci. Povrch bude uvibrován válcem, nebo vibrační deskou.

Jednání bylo ukončeno v 20:32 hod.
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 24.04.2019 - viz. příloha č.1 - 06. USNESENÍ ZO
Dubenec konaného dne 24.04.2019.
Příloha č.2 – Prezenční listina
Příloha č.3 – Veřejnoprávní smlouva KTÚ/VERJ-2019/0400
Příloha č.4 – Vyhláška č.2/2019
Příloha č.5 – Žádost o příspěvek na pořádání výstavy pap.modelů
Příloha č.6 – Nabídka Coop Dvůr Králové n.L. družstvo
Příloha č. 7 – Nabídka České spořitelny, a.s.
Příloha č.8 – Situace stavby + 3 nabídky pro výstavbu kanalizace obce Dubenec – I.etapa
Příloha č.9 – Rozpočtové opatření č.3/2019
Datum vyhotovení zápisu: 24.04.2019
Datum vyhotovení čistopisu zápisu: 06.05.2019

Starosta obce:

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

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

Bohumil Tomášek, v.r.
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Bohumil Tomášek

