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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

10.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 26.09.2019
Jednání zahájil starosta obce Jaroslav Huňat v 19:00 hodin. Přítomni byli členové ZO: Jaroslav
Huňat, Veronika Bašová, Petr Čtvrtečka, Renata Derdová, Ondřej Janeček, Radomír Joneš, Irena
Hlavová, Luboš Lesák, Petr Krejčí a Bohumil Tomášek. Zastupitel Petr Štědrý a byl z jednání
omluven.

Schválení programu

1.

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 26.09.2019:
Schválení programu zasedání.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
Shrnutí práce ZO, obce Dubenec.
Žádost o dotaci - Knihovna s reg.funkcemi Trutnov
Prodej odděleného dílu parcely ppč. 446/5 v k.ú. Dubenec
Žádost o prodej/směnu parcely ppč. 1308/12 v k.ú. Dubenec
Žádost o uvolnění prostředků pro čerpání dotace Základní škola Dukelských bojovníků a
mateřská škola Dubenec
8) Žádost o sloučení prostředků na požární ochranu - Obec Vilantice
9) Výběr dodavatele akce „Oprava účelové komunikace na ppč.3007 v k.ú. Dubenec“
10) Žádost o finanční dar Farní charita Dvůr Králové n.L.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
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11) Diskuse
12) Závěr
Pan starosta se dotázal na možnou změnu programu, nebo jeho doplnění. Poté přednesl změnu
programu dle svého návrhu.
1) ruší se:
a. bod č. 4) žádost nebyla doručena, pouze vyúčtování roku 2019
b. bod č.9) Výběr dodavatele akce „Oprava účelové komunikace na ppč.3007 v k.ú.
Dubenec“, díky dodatečným dotazům bude výběrové řízení bude ukončeno
27.9.2019. Výběrová komise projedná nabídky dne 30.9.2019 v 18:00 hod.
2) Nahrazuje se:
a. Bod č.4) Dodatek č.3 smlouvy o dílo chodníky II. Etapa
b. Bod č.9) Rozpočtová změna č. 7/2019
Poté navrhl hlasovat o novém programu jednání.
98/2019-10.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 26.09.2019:
1) Schválení programu zasedání.
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
3) Shrnutí práce ZO, obce Dubenec.
4) Dodatek č.3 smlouvy o dílo akce Chodníky v obci Dubenec II.Etapa
5) Prodej odděleného dílu parcely ppč. 446/5 v k.ú. Dubenec
6) Žádost o prodej/směnu parcely ppč. 1308/12 v k.ú. Dubenec
7) Žádost o uvolnění prostředků pro čerpání dotace Základní škola Dukelských bojovníků a
mateřská škola Dubenec
8) Žádost o sloučení prostředků na požární ochranu - Obec Vilantice
9) Projednání rozpočtového opatření č.7/2019
10) Žádost o finanční dar Farní charita Dvůr Králové n.L.
11) Diskuse
12) Závěr
10-0-0

2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele
usnesení
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 26.09.2019 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.
99/2019-10.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
10-0-0

3.

Informace o činnosti OÚ Dubenec a ZO Dubenec

Práce obce a obecního úřadu.
Plnění usnesení - nesplněná:
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74/2019-07.ZO – prodej pozemku pan Petr Šebek – neřešeno – pan Šebek byl postižen povodní –
budu řešeno po dohodě.
Rozdělení pozemků: Geodezie Dvůr Králové n.L. je objednána - geodeti přijedou měřit první týden
v říjnu.
Chodníky II.etapa – Lávka – stavba bude zahájena v 39. Týdnu, čekalo se na změnu projektu –
z důvodu změny geologických poměrů založení stavby musel být přepočítán armovací plán a
projekt betonové lávky.
Úkoly po povodni:
- Most u Kneiflu, - bohužel projektant zatím nedodal přepracovaný rozpočet s použitím pref.
dílů
- Oprava komunikace „Šedivkova rokle“ – byl zpracován rozpočet, náklady na opravu se
vyšplhaly na 441 821,- Kč bez DPH. Pojišťovna proplatí 399607,- Kč. Výběrové řízení na
dodavatele končí 27/9/2019 v 13:00 hod. Kromě ceny bylo zadávací kritérium rozšířeno o
čas dodání (30% čas, 70% cena). Pan starosta se zeptal zastupitelů na účast ve výběrové
komisi, pan Čtvrtečka a pan Lesák potvrdili svou účast - otevírání obálek a hodnocení
nabídek proběhne 30.9.2019 od 18:00 hod.
- Náklady obce na odstranění povodňových škod se vyšplhaly na cca 118 tis. Kč,
s pojišťovnou jednáme o proplacení. Pojišťovna bude proplácet pouze zemní práce přímo
spojené s ochrannou nemovitostí. Zbytek nákladů obec poukáže na Povodí Labe s.p.
Základní škola
Ředitelka základní školy Mgr. Jonešová oznámila ředitelské volno dne 31.10. a 1.11.2019.
Technické služby a údržba zeleně
Pan starosta uvedl, že stejně uvedl minule, jedna skupina zaměstnanců seče trávu, druhá skupina
pracuje na opravách komunikací, odvozu odpadu a ostatní údržbě obce.
I nadále platí nabídka palivového dřeva z kůrovcové kalamity.
Sport a kultura
Paní Derdová krátce shrnula zářijové posvícení. Pohádkový les absolvovalo 86 dětí, proběhl malý
turnaj v nohejbale a všichni přítomní se dobře bavili při adrenalinových atrakcích.
Připravujeme:
Mikuláš pro děti bude 30.11.2019 v Penzionu na faře, součástí zábavného odpoledne bude i
divadelní představení pro děti.
Advent a rozsvěcení stromku bude v neděli 1.12.2019, stejně jako vloni bude koncert v kostele, poté
vystoupení dětí ze základní školy před obecním úřadem, rozsvícení stromu a ohňostroj. Hasiči opět
zajistí občerstvení a něco na zahřátí v zasedací místnosti obecního úřadu.
Pan Čtvrtečka seznámil zastupitele a hosty s výsledky srpnové noční soutěže v požárním sportu,
poděkoval spoluobčanům za schovívavost k této noční akci. Dále oznámil, že tým Dubeneckých
mužů se stal vítězem Jizerské hasičské ligy. Svou zprávu z činnosti dobrovolných hasičů zakončil
oznámením o připravovaném sběru železného šrotu, který proběhne 12.10.2019.
Pan starosta dále doplnil první akci Dubeneckých turistů a to přednášku o horách a turistice, která
proběhne 28.12.2019 v zasedací místnosti obecního úřadu. Přednáška bude doplněna promítáním
historických fotek Dubence, které se bratrům Borůvkovým podařilo zachránit z archívu Vilantického
fotografa pana Flégla foky jsou z rozmezí let cca 1915-1925.
Vánoční turnaj ve stolním tenisu proběhne 29.12.2019 v Penzionu na faře.

4.

Dodatek č.3 smlouvy o dílo akce Chodníky v obci Dubenec II.Etapa

Pan starosta uvedl, že lávka a veřejné osvětlení budou dokončeny během měsíce října 2019. Poté
bude stavba předána. Firmě ještě zbývá odvoz hlíny a sutě, planýrovací práce kolem chodníků a
některé další úpravy. S panem Rutrlem (prokuristou firmy Bořek) a panem Cajthamlem
(stavbyvedoucím) jsme se dohodli na předání stavby nejpozději 31.10.2019.
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Dále došlo k celkové úspoře a to použitím kamenné rovnaniny v místech, kde byly navrženy
gabionové koše s výplní a v místě betonové monolitické opěrné zdi. Obě změny jsou podloženy
statickými výpočty geologa, který kamennou rovnaninu navrhoval. Úspora činí 260 tis. Kč, tato
částka byla postavena proti vícepracím na dešťové kanalizaci.
Z důvodu posunutí termínu je nutné uzavřít dodatek č.3 ke stávající smlouvě na stavbu II. Etapy
chodníků. Bylo hlasováno o usnesení.
100/2019-10.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje dodatek č. 3 smlouvy o dílo akce Chodníky v obci Dubenec
II. Etapa uzavřené dne 30.10.2018.
10-0-0

5.

Prodej odděleného dílu parcely ppč. 446/5 v k.ú. Dubenec

Pan starosta oznámil, že obci byl doručen posudek ing. Čermáka č. 1236/2019 o prodeji
odděleného dílu parcely ppč. 446/5 v k.ú. Dubenec panu Janu Jarolímkovi.
Po rozdělení parcely ppč. 446/1 v k.ú. Dubenec vznikne parcela ppč. 446/5 o výměře 512 m2. Cena
parcely byla určena odhadem na 77000,- Kč. Tato parcela je územním plánem určena k zastavění,
a proto zde musí být připočteno DPH 21%. Záměr rozdělení a prodeje byl zveřejněn na úřední
desce pod číslem zveřejnění 24/2019 dne 9.7.2019
Celková cena parcely ppč.446/1 v k.ú. Dubenec činí 77000,- Kč + 16170,- Kč (21% DPH) + 1000,Kč (Návrh na vklad) Celkem 94170,- Kč. Bylo hlasováno o usnesení.
101/2019-10.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec,
a) Souhlasí s prodejem parcely ppč. 446/5 v k.ú. Dubenec, panu Janu Jarolímkovi, nar.
9.6.1990 trvale bytem Dubenec čp.197, 54455 Dubenec, za 94170,- Kč (slovy:
devadesátčtyřitisícstosedmdesát korun českých),
b) Pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem kupní smlouvy s panem Janem Jarolímkem,
nar. 9.6.1998 trvale bytem Dubenec 197, 54455, Dubenec.
10-0-0

6.

Žádost o prodej/směnu parcely ppč. 1308/12 v k.ú. Dubenec

Pan starosta informoval zastupitele o žádosti pana Radomíra Joneše o prodej, nebo směnu parcely
ppč. 1308/12 v k.ú. Dubenec, která sousedí s jeho pozemkem 1309/5 v k.ú. Dubenec a potokem.
V informačních mapách jsou obecní pozemky označeny červeně.
Dále pan starosta uvedl, že s panem
Jonešem proběhlo jednání o nutnosti
dořešit některé další pozemky, které
užívá obec a jsou ve vlastnictví pana
Joneše a naopak, některé pozemky,
které užívá p. Joneš a jsou v majetku
obce Dubenec.
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Konkrétně se jedná o
příjezdovou
cestu
k mateřské školce, která je
na pozemku obce a sousedí
s pozemkem pana Joneše.
Dále cestu, která vede přes
zahradu mateřské školy a je
ve vlastnictví pana Joneše.
Pan starosta se dotázal na
dotazy a připomínky. Poté
bylo hlasováno o usnesení.
102/2019-10.ZO
Zastupitelstvo
obce
Dubenec
a)
souhl
así s prodejem, nebo
směnou
parcely
ppč.1308/12 v k.ú. Dubenec
b)
pově
řuje starostu obce Jednáním
s
panem
Radomírem
Jonešem ohledně směny,
nebo
prodeje
parcely
ppč.1308/12 v k.ú. Dubenec
c)
pově
řuje starostu zveřejněním
záměru
prodeje,
nebo
směny parcely ppč. 1308/12
v k.ú. Dubenec
9-0-1

7.
Žádost o uvolnění prostředků pro čerpání dotace Základní škola
Dukelských bojovníků a mateřská škola Dubenec
Pan starosta přednesl zastupitelům žádost ředitelky základní školy Mgr. Jonešové o čerpání
provozních peněz, než škole dojdou peníze z dotačního programu Šablony II – Podpora ZŠ a MŠ
Dubenec II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014485.
Použití provozních prostředků bude jen dočasné, v okamžiku přijetí financí z dotačního programu
dojde k okamžitému zúčtování. Pan Čtvrtečka se dotázal, zda se tato změna týká případného
navýšení rozpočtu školy? Pan starosta mu odpověděl, že rozpočet školy se navyšovat nebude,
peníze škola ušetřila a použije je na předfinancování dotace. Nebylo dalších dotazů a připomínek a
tak bylo hlasováno o usnesení.
103/2019-10.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec souhlasí s dočasným čerpáním provozních prostředku zřizované
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organizace Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec, IČO: 75017881,
Dubenec 156, 544 55 na předfinancování dotačního programu Šablony II – Podpora ZŠ a MŠ
Dubenec II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014485.
10-0-0

8.

Žádost o sloučení prostředků na požární ochranu - Obec Vilantice

Pan starosta seznámil zastupitele s žádostí obce Vilantice o dočasné sdružení prostředků na
požární ochranu. Obec Vilantice měla k dispozici jednotku JPO 5, ale v současnosti již někteří
členové nevykonávají práci dobrovolných hasičů a dle slov starostky paní Dagmar Jarošové ve
Vilanticích chybí jedna generace hasičů. Předpokládá se, že cca za 3-5 let Vilantice obnoví
zásahovou jednotku SDH JPO 5.
Jako v ostatních případech (Doubravice a Litíč) jsme se dohodli na ročním příspěvku ve výši 100,Kč za občana s trvalým bydlištěm, vždy k 1.1. příslušného roku a splatnou do 30.5.
Vše bylo projednáno s velitelem JPO III panem Ondřejem Tomáškem. Po podpisu smlouvy budou
upraveny výjezdové poplachové plány Dubenecké jednotky JPO III. Bylo hlasováno o usnesení.
104/2019-10.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s uzavřením smlouvy o sdružení prostředků požární ochrany s obcí Vilantice, IČ:
00580767, se sídlem Vilantice 1, 544 01, Vilantice,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o sdružení prostředků požární ochrany s obcí
Vilantice, IČ: 00580767, se sídlem Vilantice 1, 544 01, Vilantice, zastoupenou Dagmar
Jarošovou, starostkou obce.
10-0-0

9.

Projednání rozpočtového opatření č. 7/2019

Pan starosta přednesl rozpočtové opatření č.7/2019, které sestavila paní Jana Řeháková, účetní
obce. Na straně příjmů je zde navýšení z výběru daní a příjmy za provoz dětské skupiny. Na straně
výdajů se jedná o rozúčtování nákladů na provoz předškolní skupiny a rozúčtování nákladů na
nebytové prostory, hřbitovnictví, tříděný odpad a nákup drobného majetku. Poté bylo přistoupeno
k hlasování.
105/2019-10.ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.7/2019.
10-0-0

10.

Žádost o finanční dar Farní charita Dvůr Králové n.L.

Pan starosta přednesl zastupitelům žádost Farní charity Dvůr Králové n.L. o příspěvek na činnost.
Letos se podařilo v Dubenci uspořádat dlouhodobý kurz počítačové gramotnosti pro seniory. Obec
Dubenec tradičně přispívá částkou 5000,- Kč. Ze strany zastupitelů nebylo dotazů, ani připomínek a
tak bylo přistoupeno k hlasování.
106/2019-10.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) schvaluje finanční dar ve výši 5000,- Kč (slovy pěttisíc korun českých) společnosti Farní
charita Dvůr Králové nad Labem, IČ:43464637, se sídlem Palackého 99, 54401 Dvůr
Králové nad Labem,
b) pověřuje starostu obce podepsáním darovací smlouvy se společností Farní charita Dvůr
Králové nad Labem, IČ:43464637, se sídlem Palackého 99, 54401 Dvůr Králové nad
Labem, zastoupenou Mgr. Kateřinou Hojnou ředitelkou.
10-0-0
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11.


















Diskuse, závěr
Pan Čtvrtečka se dotázal na stav opravy světla před požární zbrojnicí?
o Pan starosta jí odpověděl, že u pana Rejla je oprava objednána od minulého
jednání zastupitelstva. Pan Rejl přislíbil kompletní kontrolu a opravu
veřejného osvětlení do první poloviny října 2019.
Pan Lesák se dotázal na další osud skladu u požární zbrojnice?
o Pan starosta odpověděl, že na místě skladu plánuje jeho demolici a přesun
ocelové konstrukce stanu na toto místo a „oplechování stěn“ tak aby bylo
možné tento prostor i nadále využívat jako sklad.
Pan Tomášek se dotázal na informování občanů ohledně čipování psů?
o Pan starosta mu odpověděl, že do podzimního čísla zpravodaje Hustířanky je
připraven článek o povinnosti označování psů elektronickým čipem.
Paní Bašová se dotázala na stav projektu čističky pro bytové domy?
o Pan starosta jí odpověděl, že projektová část je hotová, ale po změnně
vlastníků pozemků bude nutné znovu zajistit povolení v dokladové části
projektu.
Pan Joneš se dotázal na stav projektu opravy silnice od požární zbrojnice do Vilantic.
o Pan starosta mu sdělil, že projekt opravy je plánován na příští rok, před
dvěma týdny psal stanovisko k projektu za obec Dubenec.
Pan Joneš se dotázal na vlastnictví kontejnerů u základní školy, firma Marius Pedersen a.s.
škole fakturuje odvoz odpadu, i když toto místo využívají občané z okolních domů?
o Pan starosta přislíbil tuto situaci prověřit, aby nedocházelo k dvojí fakturaci,
jak škole, tak obci ze strany Marius Pedersen a.s.
Pan Joneš se dotázal zda existuje nějaký harmonogram čištění potoka ze strany Povodí
Labe s.p.?
o Pan starosta mu odpověděl, že žádný takový plán Povodí Labe s.p. nemá.
Například čištění koryta za pekárnou Dubea bylo plánováno přes rok ve
spolupráci s Povodím. Dále uvedl, že při stavbě zpevnění koryta toku byla,
dle slov projektanta, zvolena „samočistící“ varianta, kdy proud vody při jarních
táních a přívalových deštích má kameny očistit od zeleně a nánosů.
Pan Deger se dotázal na postup, jakým má změnit hospodaření na polích nad jeho
nemovitostí. Dle katastru je zde navržen trvalý travní porost, ale hospodařící zemědělci ze
ZD Všestary a Karsit Agro tento trvalý travní porost využívají jako ornou půdu.
o Pan starosta mu odpověděl, že jediná cesta je přes nahlášení erozní události
na Státní pozemkový úřad a ten dále přes Výzkumný ústav meliorací a
ochrany půdy provede místní šetření a navrhne Státnímu intervenčnímu
zemědělskému fondu změnu ochrany rozdělením půdního bloku. Celá tato
„anabáze“ trvá zhruba tři roky a výsledek je nejistý. Dále se dohodli, že
podnět pana Degera podá odboru životního prostředí při městském úřadu ve
Dvoře Králové n.L.
Paní Bašová se dotázala na stav projektu rozvojové zóny u obecního úřadu.
o Pan starosta jí odpověděl, že komunikuje s ČEZ na přípravě projektu
připojení lokality Z1. Koncem října bude vypsáno výběrové řízení na územní
rozhodnutí o rozdělení parcel a uložení inženýrských sítí.
Pan Tomášek požádal o klíč k bráně sběrného dvora kam odváží starou elektroniku.
o Pan starosta mu odpověděl, že u pana Kuzara zajistí nový klíč.

Jednání bylo ukončeno v 20:13 hod.
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 26.09.2019 - viz. příloha č.1 - 10. USNESENÍ ZO Dubenec
konaného dne 26.09.2019.
Příloha č.2 – Prezenční listina
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Příloha č.3 – Návrh dodatku č.3 smlouvy s Pavel BOŘEK – STAVEBNÍ FIRMA
Příloha č.4 – Znalecký posudek k prodeji parcely ppč.446/5 v k.ú. Dubenec
Příloha č.5 – Žádost ZŠ a MŠ Dubenec – financování šablon
Příloha č.6 – Návrh rozpočtové změny č. 7/2019
Příloha č.7 – Návrh smlouvy na sdružení požární jednotky
Příloha č.8 – Žádost farní charity Dvůr Králové n.L.
Datum vyhotovení zápisu: 26.09.2019
Datum vyhotovení čistopisu zápisu: 14.10.2019

Starosta obce:

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

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

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

