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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

12.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 28.11.2019
Jednání zahájil starosta obce Jaroslav Huňat v 19:03 hodin. Přítomni byli členové ZO: Jaroslav
Huňat, Veronika Bašová, Ondřej Janeček, Radomír Joneš, Petr Krejčí, Bohumil Tomášek a Petr
Štědrý. Zastupitelé Petr Čtvrtečka, Renata Derdová, Irena Hlavová a Luboš Lesák byli z jednání
omluveni.

Schválení programu

1.

Pan starosta uvítal přítomné zastupitele. Oznámil, že je zastupitelstvo usnášení schopné s počtem
přítomných 7 zastupitelů. Poté přečetl program jednání zastupitelstva, tak jak byl navržen
v pozvánce.
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 28.11.2019:
Schválení programu zasedání.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
Shrnutí práce ZO, obce Dubenec.
Výběr zhotovitele akce „TI pro výstavbu RD v lokalitě Z01 „U obecního úřadu“ Dubenec, okr.
Trutnov“
5) Smlouva ČEZ Distribuce - zasíťování lokality Z01 "U obecního úřadu"
6) Prodej pozemků pod stavbami Povodí Labe s.p.
7) Projednání věcného břemene ppč. 2023/1 v k.ú. Dubenec pro Magrix s.r.o.
8) Žádost o kontokorentní úvěr k běžnému účtu u České spořitelny a.s.
9) Projednání strategického plánu obce Dubenec
10) Spolupráce obcí V4
1)
2)
3)
4)
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11) Žádost Diakonie ČCE o příspěvek na provoz
12) Žádost o finanční dar oddíl šachu
13) Žádost o finanční dar kroužek papírových modelů
14) Žádost Městská knihovna Trutnov o příspěvek do výměnného fondu
15) Projednání odměn za rok 2019
16) Projednání rozpočtového výhledu na 2019-2024
17) Projednání rozpočtové změny č.8/2019
18) Diskuse
19) Závěr
Pan starosta se dotázal na možnou změnu programu, nebo jeho doplnění. Poté sám navrhl změnu
programu, bod 4) výběrové řízení proběhne až 2.12.2019, namísto tohoto bodu zařazuji věcné
břemeno RWE plynovod na přeložku plynu v rámci stavby chodníků na parcelách ppč. 1302/2,
1302/3, 1302/4, 1302/5 a 1302/6 vše v k.ú. Dubenec. Poté nechal hlasovat o usnesení.
111/2019-12.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 28.11.2019:
1) Schválení programu zasedání.
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
3) Shrnutí práce ZO, obce Dubenec.
4) Věcné břemeno GasNet na parcelách ppč.1302/2, 1302/3, 1302/4, 1302/5 a 1302/6 vše v
k.ú. Dubenec
5) Smlouva ČEZ Distribuce - zasíťování lokality Z01 "U obecního úřadu"
6) Prodej pozemků pod stavbami Povodí Labe s.p.
7) Projednání věcného břemene ppč. 2023/1 v k.ú. Dubenec pro Magrix s.r.o.
8) Žádost o kontokorentní úvěr k běžnému účtu u České spořitelny a.s.
9) Projednání strategického plánu obce Dubenec
10) Spolupráce obcí V4
11) Žádost Diakonie ČCE o příspěvek na provoz
12) Žádost o finanční dar oddíl šachu
13) Žádost o finanční dar kroužek papírových modelů
14) Žádost Městská knihovna Trutnov o příspěvek do výměnného fondu
15) Projednání odměn za rok 2019
16) Projednání rozpočtového výhledu na 2019-2024
17) Projednání rozpočtové změny č.8/2019
18) Diskuse
19) Závěr
7-0-0

2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele
usnesení
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 15.10.2019 byl navržen Petr Krejčí, ověřovateli
zápisu Radomír Joneš a Bohumil Tomášek, zpracovatelem usnesení Ondřej Janeček. Pan starosta
se dotázal zastupitelů, zda souhlasí s nominací a poté přečetl usnesení.
112/2019-11.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
Ondřeje Janečka
7-0-0
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3.

Informace o činnosti OÚ Dubenec a ZO Dubenec

Práce obce a obecního úřadu.
Pan starosta krátce shrnul situaci na stavbě II. Etapy chodníků – stavba je před předáním, po
předání bude objednána kolaudace. Z důvodů nemoci odpovědného zaměstnance SFDI jsme
museli uzavřít 4 dodatek smlouvy s datem předání do konce listopadu 2019. Ze strany fondu nebyly
dosud dořešeny změny v projektu – především změna technologie stavby opěrné zdi a základů
lávky, fond připraví dodatek k původní smlouvě o dotaci.
Stále je v řešení problém u veřejného osvětlení, kdy po dopravní nehodě na křižovatce u čp.113 –
směr pastviny a Vilantice došlo k vytržení nového zemního kabelového vedení a je nutné znovu
protáhnout kabel a propojit vedení k hasičárně. Po dohodě s dodavatelem bude opraveno do konce
prosince.
Pan starosta dále promluvil o konečném předání obchodu čp.16 – proběhlo jednání o odkupu
vnitřního zařízení obchodu, celková cena po odpisech činí 64 tis. Kč. S Coop Dvůr Králové n.L. se
obec dohodla na 5 splátkách. (V ceně jsou chladící pult, chladící vitrína, velký průmyslová lednice,
regálové vybavení a vybavení skladu a kanceláře)
Pan starosta informoval o dalším plenění úkolů po povodni:
- Most u Kneiflu, - stále platí – obec musí vypsat poptávku na projekční práce – bude řešeno
v prosinci – lednu 2019-2020, cena za projekt bude cca 50 tis. Kč.
- Oprava komunikace „Šedivkova rokle“ – opraveno, nákladově musely být objednány
vícepráce – podloží cesty bylo podmáčené a především skladba podloží nebyla dostačující
pro položení asfaltového koberce.
- Povodí Labe s.p. proplatí částku 49750,- Kč bez DPH za práce bezprostředně po povodni.
Pan starosta dále seznámil zastupitele s dalším posunem v projektu pozemkových úprav. Po
jednání s Pozemkovým úřadem byla dána definitivní priorita stavbě „Poldru Libotovský“ a svodného
příkopu s biokoridorem – Pozemkový úřad již provedl výběrové řízení a byla vybrána projekční
firma. Zvítězila firma Vodohospodářský ateliér s.r.o. z Brna. První jednání o stavbě poldru proběhly
dne 19.11.2019 – řešila se především výška hráze pod vedení vysokého napětí 35kV. Za obec pan
starosta odeslal dotaz na ČEZ Distribuce Trutnov.
Dále byl do plánu pozemkového úřadu potvrzen harmonogram pozemkových úprav schválený
v roce 2014. Další plánované projekty jsou zasakovací pasy a biokoridor od Lánské skály po
„Borovičky“ a „Boženku“ v horním Dubenci – severovýchodní strana obce.
Technické služby a údržba zeleně
Pan starosta informoval o pracích v oblasti údržby zeleně a úklidu – proběhlo zametání a konečná
údržba obce před zimou. Sezónní zaměstnanci byli propuštěni a v současné době mám obec
v technických službách 2 zaměstnance, pana Petra Kuzara a pana Borise Chmelíka. Zimní údržba
je zajištěna prostřednictví „Dohod o příležitostné činnosti“.
Sport a kultura
Pan starosta seznámil zastupitele s adventními akcemi 30.11.2019 proběhne Mikulášská pro děti
v Penzionu na faře, v neděli 1.12.2019 proběhne adventní koncert v kostele Sv. Josefa a poté
rozsvěcení vánočního stromu před obecním úřadem.
Na konec roku jsou přichystány akce 28.12.2019 od 10:00 hod je posezení s turisty na obecním
úřadě – budou zde přednášky Dubeneckých turistů o horách a 29.12.2019 tradiční turnaj ve stolním
tenisu v Penzionu na faře.

4.
Věcné břemeno GasNet na parcelách ppč.1320/2, 1320/3, 1320/4,
1320/5 a 1320/6 vše v k.ú. Dubenec
Pan starosta uvedl, že v rámci stavby chodníků, stavebního objektu lávka „U kovárny“ bylo nutné
přeložit stávající vedení plynovodu.
Nové vedení plynovodu vede po parcelách ppč.1320/2, 1320/3, 1320/4, 1320/5 a 1320/6 vše v k.ú.
Dubenec a majetku obce.
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Pan starosta navrhl toto věcné břemeno služebnosti schválit. Ze strany zastupitelů nebyly dotazy,
ani připomínky a tak bylo hlasováno o usnesení.
113/2019-12.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje věcné břemeno služebnosti pro pozemky p. č. 1320/2, p.p.č. 1320/3, p.p.č.
1320/5, p.p.č. 1320/6, zapsaných na LV č. 10001, pro k.ú. Dubenec pro společnost GasNet,
s.r.o., IČO: 27295567 se sídlem, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy č. sml. 8800083446_1/VB/P “ se společností
GasNet, s.r.o., IČO: 27295567 se sídlem, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem,
zastoupeno na základě plné moci Ing. Václavem Kuchtou - vedoucím připojování a rozvoje
PZ - Čechy východ a Miladou Rezlerovou – specialistou PZ – Čechy východ.
7-0-0

5.
Smlouva ČEZ Distribuce - zasíťování lokality Z01 "U obecního
úřadu"
Pan starosta oznámil, že objednal zasíťování pozemků elektrickou energií v rozvojové zóně Z01 u
obecního úřadu. Firma ČEZ Distribuce zaslala smlouvu na zasíťování rozvojové zóny Z01 „U
obecního úřadu“. Vznikne zde 26 přípojných míst pro rodinné a rekreační domy s jističem 25A a 3
fázemi a jedno připojení hnízdové čističky odpadních vod s jističem 32A a 3 fázemi.
ČEZ Distribuce vyčíslil náklady žadatele na zasíťování na částku 341.000,- Kč, která je naším
podílem na nákladech. Tato částka se rozpustí do základní prodejní ceny za 1m2 pozemku na
obecních parcelách a zbylé soukromé parcely zaplatí poměrnou částku za připojení k elektro, vodě
a kanalizaci – vše bude řešeno po kolaudaci vydáním veřejné vyhláška pro vybírání poplatku za
zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu, kanalizace a
příjezdové komunikace. S ČEZ distribuce je vyjednána platba ve dvou splátkách.
Pan starosta otevřel rozpravu k tomuto bodu. Nebylo žádných dotazů, ani připomínek a tak bylo
přistoupeno k hlasování.
114/2019-12.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k
distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 19_SOBS01_412157861 s ČEZ
Distribuce a.s., IČ: 2472903, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502,
b) souhlasí s proplacením podílu na oprávněných nákladech ve výši 341 000,- Kč,
c) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o uzavření budoucích smluv č.
19_SOBS01_412157861 s ČEZ Distribuce a.s., IČ: 2472903, se sídlem Teplická 874/8,
Děčín IV-Podmokly, 40502, zastoupenou Pavlem Leťáčkem, Vedoucím oddělením
Připojování.
7-0-0

6.

Projednání prodeje pozemků pod stavbami Povodí Labe s.p.

Pan starosta uvedl, že na minulém jednání zastupitelstva obce byl projednán návrh Povodí Labe
s.p. – majetkového odboru na rozdělení a prodej pozemků pod stavbami budovanými firmou Povodí
Labe s.p.
Jedná se o následující parcely, které budou odděleny podle zaměření staveb:
oddělené pozemky, tj.
pozemky dle katastru nemovitostí
předmět koupě
Geometrický
plán
Číslo
Výměra
Číslo
Výměra
Druh pozemku
parcely
(m2)
parcely
(m2)
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1280/3
1699/2
1704/7

45
72
4

1280/1
1699
1704/1

1536
514
964

1704/8

8

1704/2

1536

1704/9
3721/2
3721/3
3722/2
3722/3
3723/2

175
81
2
3
5
41

1704/3

1251

ostatní plocha
zahrada
ostatní plocha
trvalý travní
porost
ostatní plocha

3721

3251

ostatní plocha

3722

1018

ostatní plocha

3723

296

3724/2

14

3724

926

3742/2
3743/1
603/3
603/4
604/2

7
687
112
104
77

3742
3743
603/1
603/2
604

81
694
1130
308
358

3714/2

29

3714

95

ostatní plocha
trvalý travní
porost
ostatní plocha
vodní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
zahrada
trvalý travní
porost

608-68/2012

642-21/2014

Záměr byl zveřejněn dne 8.11.2019, doba pro zveřejnění záměru 15 dní byla splněna. Dle
znaleckého posudku je prodejní cena těchto parcel 14.660,- Kč.
Pan starosta dále uvedl, že o přesnou polohu rozdělených pozemků se telefonicky zajímal soused
jedné ze staveb pan Meisl, vlastník nemovitosti čp.117, kterému pan starosta elektronicky přeposlal
kopii geometrického plánu.
Nebylo dalších dotazů a tak bylo přistoupeno k hlasování.
115/2019-12.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec,
a) Souhlasí s prodejem parcel ppč. 1280/3, 1699/2, 1704/7, 1704/8, 1704/9, 3721/2, 3721/3,
3722/2, 3722/3, 3723/2, 3724/2, 3742/2, 3743/1, 603/3, 603/4, 604/2, 3714/2 vše v k.ú.
Dubenec, dle geometrických plánů č.608/68/2019 a č.642-21/2014, společnosti Povodí
Labe, státní podnik, IČ: 70890005, se sídlem:Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500
03 Hradec Králové za 14.660,- Kč,
b) Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy č. D994190297 se společností Povodí Labe,
státní podnik, IČ: 70890005, se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03
Hradec Králové, zastoupeným Ing. Marií Duškovou, finanční ředitelkou.
7-0-0

7.
Projednání věcného břemene ppč. 2023/1 v k.ú. Dubenec pro
Magrix s.r.o.
Pan starosta oznámil, že firma Magrix s.r.o. podala dne 9.10.2019 žádost o věcné břemeno užívání
pro část parcely 2023/1 v k.ú. Dubenec před nemovitostmi Dubenec čp. 6 a čp. 200. Plochu této
parcely před svými nemovitostmi chce využít pro výstavu zahradní a komunální techniky. Dále
uvedl, že si firma Magrix s.r.o. na své náklady toto místo již upravila a doplnila kačírkem, prozatím
zde parkují vozidla zákazníků firmy. Pro zapsání věcného břemene je nutné zajistit geometrický
plán, ve kterém bude zakreslena plocha zatížená věcným břemenem.
Pan starosta otevřel rozpravu k tomuto bodu, ale nebylo připomínek, ani námitek a bylo tedy
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přistoupeno k hlasování.
116/2019-12.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec,
a) Souhlasí s věcným břemenem užívání části parcely ppč.2023/1 v k.ú. Dubenec pro
společnost Magrix s.r.o., IČ: 64507599, se sídlem Rejskova 37, 79601, Prostějov jako
oprávněného z věcného břemena užívání,
b) Pověřuje starostu obce zveřejněním záměru o zatížení části parcely ppč.2023/1 v k.ú.
Dubenec věcným břemenem užívání.
7-0-0

8.
Žádost o kontokorentní úvěr k běžnému účtu u České spořitelny
a.s.
Pan starosta oznámil, že dne 30. listopadu 2019 končí kontokorentní úvěr obce u České spořitelny
na 1,5 mil. Kč. Obec v průběhu roku několikrát kontokorentní účet využila, především na placení
dotačních akcí v období než byly peníze proúčtovány a přepsány z dotačních fondů zpět na účet
obce. Vzhledem k tomu, že obec v roce 2020 čeká příprava rozvojové zóny Z01. Pan starosta
požádal zastupitele o obnovení kontokorentního úvěru k běžnému účtu ve výši 1,5 mil. Kč.
Bankéř České spořitelny pro municipality p. Stránský zaslal nabídku na čerpání kontokorentního
úvěru v roce 2020. Obec Dubenec vykazuje stabilní výsledky hospodaření a výsledky
z auditorských zpráv jsou rovněž bez chyb, i ta je již očekáváno ochlazení ekonomického růstu a
tedy podmínky kontokorentního úvěru jsou o dvě setiny procenta úrokové sazby horší než v roce
2019. Bylo přistoupeno k hlasování.
117/2019-12.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 30.11.2020 (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.
7-0-0

9.

Projednání strategického plánu obce Dubenec

Pan starosta oznámil, že od konce roku 2017 probíhala příprava strategického plánu obce
Dubenec. Ze strany zastupitelstva je nutné strategický plán prodiskutovat a usnesením
zastupitelstva schválit.
Strategický plán obce Dubenec byl proplacen z dotačního programu OPZ (operační program
zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí) pod názvem „Zvýšení profesionality obcí
Mikroregionu Hustířanka formou plánů strategického rozvoje a zvýšením kvalifikace zástupců obcí“.
Jedná se o 60 stránkový dokument, který je tvořen dvěma částmi. Analytická část – která obsahuje
shrnutí historie obce až po současný stav. Návrhová část – která vychází z již zpracovaných
dokumentů jako je plán společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy Dubenec, Plán
rozvoje vodovodu a kanalizace obce Dubenec, Územního plánu Dubenec a na to navazujících
dokumentů rozvoje Královehradeckého kraje. Návrhová část je poté doplněna o rozvojové aktivity
vycházející z dotazníkového šetření, které probíhalo v zimě 2018-2019. která vychází
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z dotazníkového šetření, které probíhalo v roce 2018.
Dále pan starosta uvedl, že základní strategický dokument je důležitou přílohou při žádání o dotace
z programů Ministerstva pro místní rozvoj.
Zastupitelé neměli žádných dalších otázek, ani připomínek a tak bylo přistoupeno k hlasování.
118/2019-12.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje Strategický plán obce Dubenec pro období 2019-2026.
7-0-0

10.

Spolupráce obcí V4

Pan starosta uvedl, že již v diskusi na minulém jednání předeslal žádost o partnerství s naší obcí od
již spolupracujících obcí V4 a to Nálepkovo (Slovensko), Bledow (Polsko) a Gávavencselló
(Maďarsko). Spolupráce bude probíhat především v „kulturní“ rovině a v rovině „vzdělávací“.
Veškeré projekty budou hrazeny z prostředků EU. Pan starosta byl ujištěn, že pro obec spoluprací
nevzniká žádný právní problém a ani se nemusí finančně na spolupráci podílet.
Pan starosta dále uvedl, že bude nutné najít skupinu lidí, kteří budou aktivně na spolupráci obcí
pracovat. Bylo přistoupeno k hlasování.
119/2019-12.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí se zapojením do partnerství s městy V4 - Nálepkovo (Slovensko), Bledow (Polsko)
a Gávavencselló (Maďarsko),
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o spolupráci.
7-0-0

11.

Žádost Diakonie ČCE o příspěvek na provoz

Pan starosta seznámil zastupitele s žádostí společnosti Diakonie ČCE o příspěvek na provoz
formou finančního daru. V roce 2019 se aktivně starali o dvě občanky Dubence a to jak v denním
stacionáři, tak i rozvozem stravy a léků. Pan starosta navrhl příspěvek stejný jako v roce 2018, tedy
5000,- Kč.
Pan Tomášek krátce doplnil, že služby Diakonie ČCE z vlastní zkušenosti považuje za velmi
profesionální a za ceny, které jsou pro seniory přívětivé. Bylo přistoupeno k hlasování.
120/2019-12.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.,
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.
7-0-0

12.

Žádost o finanční dar oddíl šachu

Pan starosta oznámil, že oddíl šachu, prostřednictvím pana Luboše Hlavy, podal žádost o finanční
příspěvek na sezónu 2019-2020. Jako každý rok žádají o finanční dar 5000,- Kč. Prostředky
využívají na platby startovného a cestovné.
Bylo přistoupeno k hlasování.
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121/2019-12.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje finanční dar ve výši 5000,- Kč oddílu šachu TJ Sokol Dubenec č.18204, se sídlem
Dubenec 53, 54455 Dubenec,
b) pověřuje starostu obce vypracováním a podpisem darovací smlouvy s oddílem šachu TJ
Sokol Dubenec, č.18204, se sídlem Dubenec 53, 54455 Dubenec zastoupeným Lubošem
Hlavou, vedoucím oddílu.
7-0-0

13.

Žádost o finanční dar kroužek papírových modelů

Pan starosta seznámil zastupitele s žádostí o finanční příspěvek kroužku papírových modelů při
Základní škole Dukelských bojovníků v Dubenci. V tomto roce byla opět realizována krásná výstava
papírových modelů, prostředky, které obec kroužku poukazuje, jsou využívány na financování darů
a trofejí. Pan starosta navrhnul finanční dar ve výši 5000,- Kč jako v předešlých letech. Bylo
hlasováno o usnesení.
122/2019-12.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 smlouvy a poskytnutí daru se Základní školou Dukelských
bojovníků a mateřskou školou, Dubenec, IČ:75017881, se sídlem Dubenec 156, 54455
Dubenec, zastoupenou ing. Provazníkem, vedoucím kroužku papírových modelářů.
7-0-0

14. Žádost Městská knihovna Trutnov o příspěvek do výměnného
fondu
Pan starosta seznámil zastupitele s žádostí Městské knihovny s regionálními funkcemi v Trutnově o
příspěvek na nákup knih do výměnných fondů. Jako v předchozích letech knihovna žádá o částku
3500,- Kč.
Výměnné fondy knihoven jsou každý rok doplňovány nejnovějšími knižními publikacemi a tvoří
základ výpůjček v knihovnách. Pan starosta dále vysvětlil, že pokud by obec ze systému
výměnných fondů vystoupila, bude jí její příspěvek do systému vydán v hodnotě zakoupených knih.
Pan starosta navrhl příspěvek schválit. Bylo přistoupeno k hlasování.
123/2019-12.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
a) Souhlasí s dotací na nákup knih do výměnných fondů ve výši 3500,- Kč Městské knihovně s
regionálními funkcemi v Trutnově, IČ: 00371815, se sídlem Krakonošovo náměstí 128,
54101 Trutnov,
b) pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o nákupu knih do výměnných fondů s
Městskou knihovnou s regionálními funkcemi v Trutnově, IČ: 00371815, se sídlem
Krakonošovo náměstí 128, 54101 Trutnov, zastoupenou Mgr. Jaroslavou Maršíkovou,
ředitelkou.
7-0-0
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15.

Projednání odměn za rok 2019

Pan místostarosta Petr Krejčí na úvod přednesl svůj návrh odměny.
Cituji: Navrhuji panu Jaroslavu Huňatovi schválení mimořádné odměny za rok 2019 jeho působením
jako starosty v obci Dubenec. Pod jeho vedením byly dokončeny akce, které významně podpořily
chod obce.
Zdůvodnění výplaty mimořádné odměny, např.:
- Řešení a kalkulace cen svozu odpadů na rok 2019
- Realizace a dokončení projektu „Venkovní učebna a učebna informatiky / jazyková“ v ZŠ
Dubenec
- Realizace a dokončení projektu „Chodníky II. etapa“
- Dokončení projektu „Oprava křížků v obci Dubenec“ a „Oprava kaple Bolestivé Matky Boží“
- Příprava a nákup prodejny potravin - nemovitost č.p.16
- Plnění mimořádných úkolů spojených s řešením bleskové povodně ze 7.6.2019
- Řešení projektu a realizace „Pozemkové úpravy – meliorační příkopy a biokoridory, Poldr
PEO 3 Jedlina“
- Jako oddávající oddal více jak 20 párů novomanželů
Návrh řešení:
Vzhledem k náročnosti a nasazení výše uvedeného navrhuji poskytnout mimořádnou odměnu - 1
měsíční tabulkový plat funkce uvolněného starosty obce dle nařízení vlády č.318/2017 Sb. Termín
vyplacení jednorázově - prosinec 2019.
Pan starosta dále přednesl návrh odměn předsedkyně sportovně-kulturního výboru Renaty Derdové
Vyplacení odměny členům sportovního výboru za celoroční práci:
Krejčí Petr – 4000,- Kč čistého, Huňat Jaroslav – 4000,- Kč čistého
Vyplacení odměny členům a členkám kulturního výboru za celoroční práci:
Krejčová Radka – 1000,- Kč čistého, Gáborová Pavla – 1000,- Kč čistého, Šimová Jana – 1000,- Kč
čistého, Snopková Markéta – 1000,- Kč čistého, Derda Jan – 1000,- Kč čistého, Wachtl Miroslav –
1000,- Kč čistého a Derdová Renata – 4000,- Kč čistého
Pan starosta dále přednesl svůj návrh na mimořádnou odměnu panu místostarostovi Petru
Krejčímu. Vyplacení jednorázové odměny ve výši jednoho platu panu místostarostovi Petru
Krejčímu odůvodnil mimořádným pracovním nasazením a zvládnutím povodňové situace z 5-6.
Června 2019, kdy zastupoval starostu obce jako místopředseda povodňové komise a za zvládnutí
následných úkolů při likvidaci následků povodně.
124/2019-12.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec souhlasí s vyplacením odměn splatných v prosinci 2019:
a) Starostovi obce panu Jaroslavu Huňatovi, odměna ve výši jednoho tabulkového platu dle
nařízení vlády č.318/2017 Sb,
b) členům sportovně-kulturního výboru, Krejčímu Petrovi – 4000,- Kč čistého, Huňatu
Jaroslavovi – 4000,- Kč čistého, Krejčové Radce – 1000,- Kč čistého, Gáborové Pavle –
1000,- Kč čistého, Šimové Janě – 1000,- Kč čistého, Snopkové Markétě – 1000,- Kč čistého,
Derdovi Janovi – 1000,- Kč čistého, Wachtlovi Miroslavovi – 1000,- Kč čistého a Derdové
Renatě – 4000,- Kč čistého,
c) místostarostovi Petru Krejčímu, odměnu ve výši jednoho tabulkového platu neuvolněného
místostarosty dle nařízení vlády č.318/2017 Sb.
7-0-0

16.

Projednání rozpočtového výhledu na 2019-2024

Pan starosta přednesl zastupitelům změny v rozpočtovém výhledu na roky 2019-2024. Do

10
rozpočtových povinností obce přibyly dlouhodobé splátky úvěru za nákup budovy a pozemku
obchodu čp.16.
Rozpočtový výhled je nutné schválit pro splnění zákona č. 250/2000 Sb. - Zákon o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. Bylo přistoupeno k hlasování.
125/2019-12.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje aktualizaci střednědobého rozpočtového výhledu pro
období 2019-2024.
7-0-0

17.

Projednání rozpočtové změny č.8/2019

Pan starosta přednesl zastupitelům rozpočtovou změnu č. 8/2019 sestavenou účetní obce paní
Janou Řehákovou. Nebylo dotazů, ani připomínek a tak bylo přistoupeno k hlasování.
126/2019-12.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č.8/2019.
7-0-0

18.








Diskuse, závěr
Pan Joneš se dotázal, zda má obec Dubenec v rámci bytového hospodářství zpracovaný
plán obnovy obecních bytů.
o Pan starosta mu odpověděl, že takový dokument obec zpracovaný nemá a
ani se o jeho zpracování neuvažuje. Obec Dubenec v současnosti pronajímá
jen 5 bytů a s nájemníky se o opravách komunikuje průběžně.
Pan Joneš se dále dotázal na stav kuchyňské linky v bytě po řediteli školy v budově základní
školy. Pan starosta mu odpověděl, že kuchyňská linka není úplně moderní, ale je v pořádku.
Dále uvedl, že v tomto bytu se v minulosti vyměnily okna, zateplily se stropy a rovněž došlo
k celkové výměně topení z akumulačních kamen na ústřední topení přes tepelné čerpadlo.
Dále uvedl, že vzhledem k minimální výši nájmu, který činí 50,- Kč za 1m2 neuvažuje o další
modernizaci bytu.
Pan starosta Joneš se dotázal na to, proč pan Lesák prodává pozemek, který od obce
směnil, když původní záměr byl postavit rodinný dům.
o Pan starosta mu odpověděl, že pan Lesák zde skutečně zvažoval stavbu
rodinného domu, ale poté došlo u něj v rodině určitým změnám, po kterých od
výstavby rodinného domu ustoupil. Dále uvedl, že pan Lesák není jednání
přítomen a bude lepší když se pan Joneš zeptá příště osobně.
Pan starosta dále seznámil zastupitele se stavem příprav rozpočtu obce Dubenec pro rok
2020. Představil sezam investic, které je nutné realizovat:

Projektová příprava 2020
Projekt Ordinace + bezbarierové WC
Projekt Chodníky III. etapa
Projekt Obytná zóna Z01 (DÚR)
Projekt Obytná zóna Z01 (DSP, PDPS)
Projekt Sběrný dvůr + sběrná místa
Projekt ČOV u kovárny (DSP, PDPS)
Projekt silnice/most – Kneiflovi
Projekt Kalnovec - silnice/suchý brod

50000,00
250000,00
300000,00
300000,00
210000,00
150000,00
60000,00
60000,00
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Celkem

1380000,00

Realizace staveb 2020
Ponechat v rezervě

1000000,00

Celkem

1000000,00

Nákup techniky 2020
Projekt lesnická technika - dotace (75%)
Vibrační deska, vibrační válec
200000,00
Přepravní vozík pro hutnící techniku
40000,00
Křovinořezy, pily – obnovení po 8 letech 60000,00
Mimo dotace
Travní traktor, Rider s výškovým
250000,00
vyklápěním (Z vrácené dotace)
Celkem

550000,00

Celkem 2020

2930000,00

Jednání bylo ukončeno ve 20:20 hod.
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 28.11.2019 - viz. příloha č.1 - 12. USNESENÍ ZO Dubenec
konaného dne 28.11.2019.
Příloha č.2 – Prezenční listina
Příloha č.3 – GP + smlouva o zřízení věcného břemene GasNet, s.r.o.
Příloha č.4 – Žádost Magrix s.r.o. č.j. 169/2019
Příloha č.5 – Návrh smlouvy o kontokorentním úvěru ČS a.s.
Příloha č.6 – Návrh smlouvy o mezinárodní spolupráci
Příloha č.7 – Žádost o poskytnutí dotace – Městská knihovna Trutnov
Příloha č.8 – Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce Dubenec
Příloha č.9 – Návrh rozpočtové změny č.8/2019
Datum vyhotovení zápisu: 28.11.2019
Datum vyhotovení čistopisu zápisu: 12.12.2019

Starosta obce:

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

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

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

