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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

07.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 29.05.2019
Jednání zahájil starosta obce Jaroslav Huňat v 19:03 hodin. Přítomni byli členové ZO:
Jaroslav Huňat, Petr Čtvrtečka, Renata Derdová, Luboš Lesák, Petr Krejčí, Irena Hlavová,
Veronika Bašová, Radomír Joneš a Bohumil Tomášek. Zastupitel Petr Štědrý a Ondřej
Janeček byli z jednání omluveni.

1.

Schválení programu

Pan starosta uvítal přítomné zastupitele. Oznámil, že je zastupitelstvo usnášení schopné
s počtem přítomných 9 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 ukončení stávající veřejnoprávní smlouvy o o přenosu příslušnosti k
projednávání přestupků.
5) Projednání Závěrečného účtu obce Dubenec za rok 2018
6) Projednání výjimky navýšení počtu dětí v mateřské škole při Základní škole
Dukelských bojovníků a mateřské škole Dubenec.
7) Projednání smlouvy o dotaci na II.etapu chodníků v obci Dubenec z
Královehradeckého kraje
8) Projednání prodeje pozemku st.367 v k.ú. Dubenec
9) Projednání prodeje pozemku ppč. 2229/3 v k.ú. Dubenec
10) Projednání prodeje pozemku ppč. 1277 v k.ú. Dubenec
11) Projednání prodeje pozemku ppč. 590/5 v k.ú. Dubenec
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12) Projednání nabídky společnosti Coop Dvůr Králové n.L., družstvo, prodej nemovitosti
čp.16 v Dubenci.
13) Projednání rozpočtové změny č.4/2019.
14) Diskuse, závěr.
Pan starosta se dotázal na možnou změnu programu, nebo jeho doplnění. Poté sám doplnil
návrh na změnu programu zasedání a to:
- Změna bodu jednání č.10, bude navrženo rozdělení parcely ppč.1277 v k.ú.
Dubenec, žádost p. Horák Luboš
- Doplnění bod č.12 - Projednání rozdělení parcely ppč.2337 v k.ú. Dubenec, žádost p.
Brdička Ladislav ml.
- Doplnění bod č.14 - Projednání daru SDH Dubenec za odvezený železný šrot,
celkem 12695,- Kč
Další návrhy na změnu programu nebyly a tak nechal pan starosta hlasovat o usnesení.
68/2019-07.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 29.05.2019:
1) Schválení programu zasedání.
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
3) Shrnutí práce ZO, obce Dubenec.
4) Projednání ukončení stávající veřejnoprávní smlouvy o o přenosu příslušnosti k
projednávání přestupků.
5) Projednání Závěrečného účtu obce Dubenec za rok 2018
6) Projednání výjimky navýšení počtu dětí v mateřské škole při Základní škole
Dukelských bojovníků a mateřské škole Dubenec.
7) Projednání smlouvy o dotaci na II.etapu chodníků v obci Dubenec z
Královehradeckého kraje
8) Projednání prodeje pozemku st.367 v k.ú. Dubenec
9) Projednání prodeje pozemku ppč. 2229/3 v k.ú. Dubenec
10) Projednání rozdělení pozemku ppč. 1277 v k.ú. Dubenec
11) Projednání prodeje pozemku ppč. 590/5 v k.ú. Dubenec
12) Projednání rozdělení parcely ppč. 2337 v k.ú. Dubenec
13) Projednání nabídky společnosti Coop Dvůr Králové n.L., družstvo, prodej nemovitosti
čp.16 v Dubenci.
14) Projednání daru SDH Dubenec
15) Projednání rozpočtové změny č.4/2019.
16) Diskuse, závěr.
9-0-0

2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele
usnesení
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 29.05.2019 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.
69/2019-07.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje
a) schvaluje zapisovatelem zápisu
b) schvaluje ověřovateli zápisu
c) schvaluje přípravou návrhu usnesení

Petra Krejčího
Radomíra Joneše a Bohumila Tomáška
Petra Čtvrtečku
90-0-0
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3.

Informace o činnosti OÚ Dubenec a ZO Dubenec

Práce obce a obecního úřadu.
Plnění usnesení - nesplněná:
Usnesení č.52/2019-05.ZO, Převod sítí fa Paclík s.r.o., čekám 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.
Usnesení č. 66/2019-06.ZO, Dar ing. Provazník, smlouva je připravena, prostředky ještě
nebyly převedeny.
Ostatní usnesení jsou splněna
Práce obce a obecního úřadu.
Pan starosta zastupitelům sdělil, že obec byla úspěšná s žádostí o dotaci
z Královehradckého kraje, celkem nám kraj uvolní 1037000,- Kč na neuznatelné náklady
stavby II. Etapy chodníků z programu obnovy venkova.
Pan starosta dále uvedl, že stavba chodníků pokračuje podle plánu. Bohužel se vyskytly
problémy se založením stavby lávky u „Kovárny“ a opěrné zdi u křižovatky do Karsit Agro
a.s. Musel být povolán geolog, který musí měnit projekt. Podloží je tvořeno pískem a
naplaveninami potoka, rovněž musí být vypracovaný nový plán betonářských výztuží pro
základové pasy. Je možné, že bude nutné prodloužit termín ukončení stavby a kolaudace.
Technické služby a údržba zeleně
Pan starosta pokračoval zprávou z údržby zeleně a stavby krajinných prvků. Z důvodu
špatného počasí jsou zaměstnanci obce ve skluzu v sekání trávy v obci. Prioritu dostaly
protierozní pásy a biokoridory a to z důvodu kolaudace.
Stavba poldru Jedlina – Dochází k nahrnování hráze. Pan starosta vysvětlil, že problémem je
nyní opět počasí, hlína v hrázi musí mít určitou vlhkost, aby šla zhutnit. Deštivé počasí
stavbu prodlužuje, ale dle sdělení zhotovitele a technického dozoru není termín předání
zatím ohrožen. Poldr bude zkolaudován do konce srpna 2019.
Pan starosta dále uvedl, že dne 28.5.2019 proběhla závěrečná prohlídka a dnes 29.5.2019
byla zkolaudována I. Část protierozních opatření – příkopy a průlehy nad bytovkami, Karsit
Agro a.s. a pod hřbitovem.
Sport a kultura
Pan starosta požádal pan Čtvrtečku, aby krátce shrnul Hasičské slavnosti a dětský den. Pan
Čtvrtečka uvedl, že na akci dorazilo cca 700 lidí. Dětského dne se účastnilo 283 soutěžících
dětí. Pan Tomášek doplnil způsob rozdělování cena za soutěžení dětí a pochválil všechny
dobrovolníky ze školy a Dubeneckých spolků, kteří s akcí pomáhali. Pan Lesák doplnil, že
nadále je problém se sociálním zázemím areálu u požární zbrojnice a navrhl, aby se
zastupitelstvo zamyslelo nad nákupem sanitárního kontejneru (Unimo-buňka, která obsahuje
několik wc a umývárnu), který by tuto situaci vyřešil.
Paní Derdová oznámila, že byl zahájen prodej vstupenek na podzimní zájezd do Prahy na
muzikál Mefisto.
Pan starosta dále doplnil, že na Dubenecké posvícení se rozhodlo o spojení akce den mužů
a pohádkový les. Dále uvedl, že ve spolupráci s panem Štědrým se připravuje turnaj
v nohejbale, namísto malé kopané.

4.
Projednání ukončení stávající veřejnoprávní smlouvy o
přenosu příslušnosti k projednávání přestupků.
Pan starosta zastupitelům oznámil, že na základě žádosti městského úřadu ve Dvoře
Králové n.L. na minulém jednání bylo schváleno uzavření smlouvy o přenosu příslušnosti k
projednávání přestupků. Bohužel právní oddělení Mě.Ú. DKnL. nemělo ve smlouvě zrušovací
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klauzuli k původní smlouvě a tak je nutné na dnešním zasedání schválit dohodu o ukončení
stávající smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků. Pan starosta vyzval
k rozpravě a poté dal hlasovat o usnesení.
70/2019-07.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k
projednávání přestupků č. KTÚ/DOUS-2019/0480 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 dohody o ukončení smlouvy o přenosu příslušnosti
k projednávání přestupků č. KTÚ/DOUS-2019/0480 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.
9-0-0

5.

Projednání Závěrečného účtu obce Dubenec za rok 2018

Pan starosta zastupitelům oznámil, že závěrečný účet byl společně s účetními výkazy
zveřejněn od 10.05.2019 na pevné i elektronické úřední desce obce Dubenec. Po celou dobu
zveřejnění jsme nezaznamenali jediný dotaz k hospodaření obce.
Poté přednesl základní výsledky hospodaření obce za rok 2018.

Závěrečný účet 2018

Schválený
rozpočet

Rozpočtová
opatření

Upravený
rozpočet

Plnění
k
31.12.2018

Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté dotace
Příjmy celkem
Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

11004
716,44
2000
923,08
14643,52
10453,3
2965
13418,3

+ 1293,25
+ 228,21
-1873
+ 791,67
+ 440,13
+ 726,07
74,6
+ 651,47

12297,25
944,65
127
1714,75
15083,65
11179,37
2890,4
14069,77

12294,46
942,82
126,87
15257,24
28621,39
24646,01
2890,39
27536,4

Saldo: Příjmy - výdaje

1225,22

+ 211,34

1013,88

1084,99

Třída 8 – financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Fond rezerv
Fond sociální
Prostředky minulých let

1225,22

211,34

1013,88

1084,99

1194

0

1194

1193,9

31,22

148,9

180,12

23,7

Financování celkem
Přebytek ( - ), ztráta ( + )

-1225,22

-140,23

-1013,88

-1084,99

71/2019-07.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením Obce Dubenec
a schvaluje Závěrečný účet obce Dubenec za rok 2018, včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření Obce Dubenec za rok 2018 bez výhrad.
9-0-0
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6.
Projednání výjimky navýšení počtu dětí v mateřské škole při
Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole Dubenec.
Pan starosta oznámil, že ředitelka školy a školky Mgr. Jonešová, podala žádost o schválení
výjimky v počtu žáků navštěvující mateřskou školu v Dubenci. Dále uvedl, že o Dubeneckou
mateřskou školu je velký zájem a proto i pro školní rok 2019-20 navrhujeme opět povolit
výjimku z 24 na 27 dětí. Nebylo dalších dotazů, ani připomínek – bylo přistoupeno
k hlasování.
72/2019-07.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje výjimku v počtu dětí navštěvující mateřskou školu při
Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole Dubenec na 27 dětí pro školní rok
2019-20.
9-0-0

7.
Projednání smlouvy o dotaci na II. etapu chodníků v obci
Dubenec z Královehradeckého kraje
Pan starosta zastupitelům sdělil, že obec Dubenec byla úspěšná se svou žádostí o dotaci
z Královehradeckého kraje. Na neuznatelné náklady stavby II. Etapy chodníků kraj poskytne
obci dotaci ve výši 1.037.000,- Kč. Tyto prostředky budou použity na neuznatelné položky
rozpočtu stavby chodníků. Pan starosta navrhnul smlouvu schválit. Bylo přistoupeno
k hlasování o usnesení.
73/2019-07.ZO
Zastupitelstvo Obce Dubenec
a) Schvaluje přijetí dotace na neuznatelné náklady stavby II. Etapy chodníků z
programu 19POV11ve výši 1037000,- Kč od Královehradeckého kraje, IČ:70889546,
Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové,
b) Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dotace č. 19POVU1-0007 s
Královehradeckým krajem, IČ:70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 50003
Hradec Králové zastoupeným PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D, hejtmanem.
9-0-0

8.

Projednání prodeje pozemku st.367 v k.ú. Dubenec

Pan starosta oznámil, že dle znaleckého posudku č. 1224/2019, zpracovaným odhadcem
Ing. Stanislavem Čermákem, byla obvyklá prodejní cena stavebního pozemku st.367 v k.ú.
Dubenec, zastavěná plocha a nádvoří, určena na 180,- Kč/m2. Při celkové výměře 167m2 je
celková cena výše uvedeného pozemku po zaokrouhlení 30000,- Kč. Při prodeji je
kupujícímu účtována cena za vložení návrhu na vklad do katastru nemovitostí ve výši 1000,Kč. Jelikož se jedná o pozemek určený územním plánem k výstavbě je obec povinna účtovat
DPH ve výši 21% + 6300,- Kč. Konečná prodejní cena je 37300,- Kč. Bylo hlasováno o
usnesení.
74/2019-07.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) Schvaluje prodej pozemku číslo st.367 v k.ú. Dubenec žadateli panu Petrovi Šebkovi,
Dubenec čp.45, 54455 Dubenec, za celkovou prodejní cenu 37300,- Kč,
b) Pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem smlouvy o prodeji pozemku číslo
st.367 v k.ú. Dubenec s panem Petrem Šebkem, Dubenec čp.45, 54455 Dubenec.
9-0-0
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9.

Projednání prodeje pozemku ppč. 2229/3 v k.ú. Dubenec

Pan starosta přednesl zprávu o prodeji pozemku ppč. 2229/3 v k.ú. Dubenec. Dle
znaleckého posudku č. 1226/2019, zpracovaným odhadcem Ing. Stanislavem Čermákem,
byla obvyklá prodejní cena pozemku ppč. 2229/3 v k.ú. Dubenec (Ostatní plocha - neplodná
půda) určena na 20,- Kč/m2. Při celkové výměře 15m2 je celková cena výše uvedeného
pozemku po zaokrouhlení 500,- Kč. Při prodeji je kupujícímu účtována cena za vložení
návrhu na vklad do katastru nemovitostí ve výši 1000,- Kč. Celková prodejní cena je tedy
1500,- Kč. Jelikož se nejedná o pozemek územním plánem určeným k výstavbě, není obec
povinna odvézt DPH. Bylo přistoupeno k hlasování.
75/2019-07.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) Schvaluje prodej pozemku číslo pč.2229/3 v k.ú. Dubenec žadatelům SJM Lesák
Luboš a Lesáková Romana, Dubenec čp.135, 54455 Dubenec, za celkovou prodejní
cenu 1500,- Kč,
b) Pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem smlouvy o prodeji pozemku číslo
pč.2229/3 v k.ú. Dubenec s SJM Lesák Luboš a Lesáková Romana, Dubenec čp.135,
54455 Dubenec.
8-0-1

10.

Projednání rozdělení pozemku ppč. 1277 v k.ú. Dubenec

Pan starosta zastupitelům sdělil, že zájemce o koupi pozemku ppč.1277 v k.ú. Dubenec pan
Luboš Horák po sdělení celkové
částky za parcelu ppč. 1277 v k.ú.
Dubenec, ve výši 450000,- Kč bez
DPH požádal o zpětvzetí své
původní žádosti a o oddělení dílu
parcely ppč.1277 v k.ú. Dubenec
dle přiloženého náčrtu. Jelikož se
jedná o svahovitý pozemek, který
obec
s problémy
dlouhodobě
udržuje a z tohoto důvodu se
přiklání pan starosta k rozdělení
této parcely dle přiloženého náčrtu
následovně:
Vznikne tak parcela o velikosti cca
890 m2, po odečtení plochy domu
178 m2 zbyde 712 m2 k prodeji za
celkovou cenu 200,- Kč/m2. Jedná
se o pozemek územním plánem
určeným k výstavbě, a proto obec
musí připočíst 21% DPH. Celková
cena
odhadem
tvoří
cenu
pozemku 142400,- Kč + DPH 21% ve výši 29904,- Kč, cenu pořízení geometrického plánu
cca 5000,- Kč a cenu vkladu na katastr 1000,- Kč. Informativní celková cena činí cca
178304,- Kč. Pan Horák potvrdil, že tuto částku akceptuje. Pan starosta otevřel rozpravu
k tomuto bodu jednání, poté bylo přistoupeno k hlasování.
76/2019-07.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) Revokuje usnesení č. 50/2019-05.ZO ze dne 27.03.2019,
b) schvaluje rozdělení parcely ppč. 1227 v k.ú. Dubenec,
c) pověřuje starostu obce zveřejněním záměru rozdělení a prodeje odděleného dílu
parcely ppč. 1227 v k.ú. Dubenec.
9-0-0
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11.

Projednání prodeje pozemku ppč. 590/5 v k.ú. Dubenec

Pan starosta seznámil zastupitele s výsledkem znaleckého posudku č. 1223/2019,
zpracovaným odhadcem Ing. Stanislavem Čermákem, kterým byla obvyklá prodejní cena
pozemku ppč. 590/5 v k.ú. Dubenec, zahrada, určena na 200,- Kč/m2. Při celkové výměře
597m2 je celková cena výše uvedeného pozemku po zaokrouhlení 120000,- Kč. Při prodeji
je kupujícímu účtována cena za vložení návrhu na vklad do katastru nemovitostí ve výši
1000,- Kč. Jelikož se jedná o pozemek určený územním plánem k výstavbě je obec povinna
účtovat DPH ve výši 21% + 25200,- Kč. Konečná prodejní cena je 146200,- Kč. Bylo
přistoupeno k hlasování.
77/2019-07.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje prodej pozemku číslo pč.590/5 v k.ú. Dubenec žadatelům SJM Čížek
Jaroslav, ing. a Čížková Jitka, Dubenec čp.31, 54455 Dubenec, za celkovou prodejní
cenu 146200,- Kč,
b) pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem smlouvy o prodeji pozemku číslo
pč.590/5 v k.ú. Dubenec s SJM Čížek Jaroslav, ing. a Čížková Jitka, Dubenec čp.31,
54455 Dubenec.
9-0-0

12.

Projednání rozdělení parcely ppč. 2337 v k.ú. Dubenec
Pan starosta přednesl žádost pana Brdičky
Ladislava ml.
Vlastník parcely st. 196 a ppč. 1601 v k.ú.
Dubenec, požádal obec Dubenec o prodej
parcely 2337 v k.ú. Dubenec (přibližně
naproti Koloniálu Novotný, na parcele
st.196 je zbořeniště stodoly). Jelikož se
jedná o parcelu, která sousedí s parcelou
silnice III. třídy došlo k jednání a dohodě o
oddělení 4m pruhu geometrickým plánem,
z parcely ppč.2337 v k.ú. Dubenec pro
případnou stavbu chodníků a uložení
inženýrských sítí. Pan starosta rozeslal
zastupitelům
návrh
rozdělení
(Viz.
obrázek). Dále pan starosta navrhnul tento
pozemek rozdělit a prodat. Pan Joneš
požádal o upřesnění polohy pozemku.
Poté bylo přistoupeno k hlasování
78/2019-07.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a)
schvaluje rozdělení
a prodej odděleného dílu parcely ppč.2337
v k.ú. Dubenec,
b)
pověřuje starostu
obce zveřejněním záměru rozdělení a
prodeje odděleného dílu parcely ppč.2337
v k.ú. Dubenec.
9-0-0

13. Projednání nabídky společnosti Coop Dvůr Králové n.L.,
družstvo, prodej nemovitosti čp.16 v Dubenci.
Pan starosta uvedl, že navazuje na minulé jednání zastupitelstva obce a znovu shrnul situaci
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kolem prodeje nemovitosti čp.16 v Dubenci. 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 hovořil o indikativní nabídce na úvěr České spořitelny. Z té vyplývá doba
splácení 20 let se splátkou 7000,- Kč a úročením 2,1%. Banka nepožaduje zajištění
nemovitostí a u úvěru je možné kdykoli zrychlit splácení, nebo dávat mimořádné splátky. V
roce 2024 budou doplaceny úvěry na školu, školku, hasičárnu, požární auto atd. a obec bude
mít k dispozici o 1,2 mil. Kč ročně více.
Zastupitelé prodiskutovali možnost nákupu a rovněž výhodném úročení, poté bylo
přistoupeno k hlasování.
79/2019-07.ZO
Zastupitelstvo obce
a) souhlasí s koupí nemovitosti čp.16 včetně pozemku st.343 v k.ú. Dubenec za
celkovou prodejní cenu 1480000,- Kč od společnosti Coop Dvůr Králové n.L.,
družstvo, IČ: 00032204, Legionářská 3031, 54401, Dvůr Králové n.L.,
b) pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy k nemovitosti čp.16 a pozemku st.343 v
k.ú.Dubenec se společností Coop Dvůr Králové n.L., družstvo, IČ: 00032204,
Legionářská 3031, 54401, Dvůr Králové n.L. zastoupenou ing. Sklenářem, předsedou
družstva.
9-0-0
80/2019-07.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec pověřuje starostu obce v jednání se společností Česká
spořitelna a.s. ohledně zajištění financování koupě nemovitosti čp.16 včetně pozemku st.343
v k.ú. Dubenec.
9-0-0

14.

Projednání daru SDH Dubenec

Pan starosta uvedl, že dle nové úpravy zákona o odpadech a o poplatcích je i svoz šrotu
považován za veřejnou sbírku. Peníze vybrané za svoz železného šrotu se musí zařadit do
účetnictví obce a kalkulovat jej v celkovém výpočtu poplatku za svoz odpadů. Rovněž obec
musí vykázat svoz šrotu v evidenci EKO-KOM.
Pan starosta dále požádal zastupitele, aby peníze, které hasiči za svoz železného šrotu
utržili, byly formou daru převedeny na sbor SDH Dubenec.
Nebylo dotazů, ani připomínek a tak bylo přistoupeno k hlasování o usnesení.
81/2019-07.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje finanční dar ve výši 12695,- Kč pro SDH Dubenec, IČ:65715721 se sídlem
Dubenec 153, 54455 Dubenec,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí finančního daru s SDH
Dubenec, IČ:65715721, se sídlem Dubenec 153, 54455 Dubenec zastoupeným
panem Lubošem Lesákem, starostou SDH.
8-0-1

15.

Projednání rozpočtové změny č.4/2019.

Pan starosta přednesl rozpočtovou změnu č.4/2019. Na straně příjmů se především jedná o
dotace na obchod a volby do EP a utržené peníze za svoz železného šrotu, na straně výdajů
dorovnání drobných výdajů dětské skupiny, převod do fondu vodovodu a kanalizací, výdaje
SDH – nákup materiálu na opravu klubovny a dar SDH-železný šrot. Po rozpravě bylo
přistoupeno k hlasování.
82/2019-07.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č.4/2019.
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9-0-0

16.
-

-

-

-

-

Diskuse, závěr
Pan starosta oznámil, že na základě letošních opakujících se problémů s příjezdem
pouťových atrakcí kontaktoval další firmy a bude ještě jednat s panem Janečkem,
dosavadním provozovatelem pouti.
Pan Čtvrtečka pozval zastupitele a hosty na 50. Ročník soutěže v požárním sportu o
Dubenecký pohár dne 22.7 a Východočeské a Jizerské hasičské ligy.
Paní Bašová se dotázala na svoz velkoobjemových odpadů a především na
informovanost občanů o tom, co se může do kontejnerů odkládat. Pan starosta jí
sdělil, že sám je zhnusen chováním občanů obce, kteří opět do kontejnerů navozili
staré pneumatiky, stavební odpad, pletivo a kovový šrot atd. řešení do budoucna vidí
pouze v kontrole odevzdávaného odpadu buď při mobilním svozu, nebo při
celoročním odevzdávání na sběrném místě. Dále zastupitelé diskutovali o tom, že do
kontejnerů odpad odkládali i lidé, kteří v Dubenci nežijí a o způsobu kontroly
odevzdaného odpadu. Do budoucna je možné, že budou kontejnery monitorovány
fotopastí.
Paní Bašová dále vznesla dotaz na obytnou zónu u obecního úřadu. Pan starosta jí
sdělil, že se již podařilo sehnat projekční firmu na vodovod a kanalizaci, ale nadále
zde zůstává problém s projekčními pracemi na komunikace, kdy se ceny za projekt
pohybují kolem 1 milionu korun za projektovou dokumentaci a to je pro obec
neakceptovatelné.
Ing. Čížek se dotázal na provoz obecní prodejny. Pan starosta mu oznámil, že se
další kontrola finančního výboru bude konat v pololetí. Dále obec připravuje
prodloužení prodejní doby každý den do 17 hod, kromě víkendu a rovněž bude
nainstalován platební terminál na karty se službou cashback, kdy si občan může
stejně jako v bankomatu při nákupu vybrat peněžní obnos v hotovosti.
Pan Deger se dotázal na situaci na místní komunikaci u Horáků, kdy se uprostřed
příjezdové komunikace objevil sloupek elektro. Pan starosta mu oznámil, že se zde
jedná o sousedský spor při výstavbě nové nemovitosti a septiku s kanalizací. Vše je
nyní řešeno přes správní úřady životního prostředí a stavební.

Jednání bylo ukončeno v 20:14 hod.
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 29.05.2019 - viz. příloha č.1 - 07. USNESENÍ ZO
Dubenec konaného dne 29.05.2019.
Příloha č.2 – Prezenční listina
Příloha č.3 – Veřejnoprávní smlouva KTÚ/DOUS-2019/0480
Příloha č.4 – Žádost o navýšení počtu dětí z 13.5.2019
Příloha č.5 – Žádost o příspěvek na pořádání výstavy pap.modelů
Příloha č.6 – Návrh rozpočtového opatření č.4/2019
Datum vyhotovení zápisu: 29.05.2019
Datum vyhotovení čistopisu zápisu: 19.06.2019

Starosta obce:

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

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

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

