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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

13.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 18.12.2019
Jednání zahájil starosta obce Jaroslav Huňat v 19:07 hodin. Přítomni byli členové ZO: Jaroslav
Huňat, Renata Derdová, Veronika Bašová, Petr Čtvrtečka, Irena Hlavová, Ondřej Janeček, Radomír
Joneš, Petr Krejčí, Luboš Lesák a Bohumil Tomášek. Zastupitel Petr Štědrý 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.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Schválení programu zasedání.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
Shrnutí práce ZO, obce Dubenec.
Výběr zhotovitele VZMR "TI pro výstavbu RD v lokalitě Z01 "U obecního úřadu" Dubenec,
okr. Trutnov"
Projednání darovací smlouvy SDH Dubenec
Projednání rozpočtu obce pro rok 2020
Projednání rozpočtové změny č.9/2019
Diskuse
Závěr

Pan starosta oznámil změny v programu jednání, uvedl, že dle novely zákona o místních poplatcích
je nutné schválit vyhlášky pro místní poplatky za svoz odpadů a místní poplatek ze psa, doplněné
body 6 a 7. Dále je nutné projednat investiční akci workoutového hřiště v zahradě základní školy, ta
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je zařazena jako bod 10. Poté se dotázal zastupitelů na jejich změny a doplnění programu. Poté
nechal hlasovat o usnesení.
127/2019-13.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 18.12.2019:
1) Schválení programu zasedání.
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
3) Shrnutí práce ZO, obce Dubenec.
4) Výběr zhotovitele VZMR "TI pro výstavbu RD v lokalitě Z01 "U obecního úřadu" Dubenec,
okr. Trutnov"
5) Projednání darovací smlouvy SDH Dubenec
6) Projednání vyhlášky o místním poplatku ze psů č.3/2019
7) Projednání vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č.4/2019
8) Projednání rozpočtu obce pro rok 2020
9) Projednání rozpočtové změny č.9/2019
10) Projednání investiční akce stavby workoutového hřiště v zahradě základní školy v Dubenci
11) Diskuse
12) Závěr
10-0-0

2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele
usnesení
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 18.12.2019 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.
128/2019-13.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.
Pan starosta krátce shrnul situaci na stavbě chodníků II. Etapa, bylo zažádáno o kolaudaci, která
proběhne v lednu 2020.
I nadále zůstává 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, práce je objednána, ale prováděcí firma ještě
opravu neprovedla.
Technické služby a údržba zeleně
Zaměstnanci obce Dubenec dělají pouze běžná údržbové práce.
Jsou uzavřeny dohody o příležitostné činnosti s občany obce, kteří budou zajišťovat vyhrnování
sněhu v případě sněhové kalamity.
Nově je uzavřena smlouva se společností SÚS Hradec Králové a vyhrnování sněhu na silnici III.
třídy. Obci bude proplacena zimní údržba silnic III. třídy vyhrnováním, posypové práce bude i nadále
zajišťovat SÚS.
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Sport a kultura
Pan starosta oznámil nadcházející akce, dne 28.12.2019, od 10:00 hod. přednáška turistů
v zasedací místnosti OU, poté proběhne prezentace historických fotografií zachráněných z ateliéru
Vilantického fotografa z období 1920-1930. Dne 29.12.2019 od 12:00 hod proběhne turnaj ve
stolním tenisu v Penzionu na faře. Dubenečtí šachisté opět zvou na miniturnaj, který proběhne
tamtéž.
Pan starosta dále oznámil, že 1.1.2020 proběhne tradiční novoroční bruslení na zimním stadionu ve
Dvoře Králové n.L. Čas bude upřesněn.
Pan Čtvrtečka oznámil, že 4.5.2020 proběhne den otevřených dveří v zásahoví jednotce JPO III.

4.
Výběr zhotovitele VZMR "TI pro výstavbu RD v lokalitě Z01 "U
obecního úřadu" Dubenec, okr. Trutnov"
Pan starosta oznámil, že výběrová komise v složení Petr Krejčí, Petr Čtvrtečka a Luboš Lesák
zasedala 5.12.2019 od 20:00 hod. Do výběrového řízení byly doručeny 3 nabídky.
Pan starosta dále přečetl výtah z protokolu výběrového řízení.
Zadavatel tímto, v souladu s ustanovením se směrnicí č.5/2017 o zadávání veřejných zakázek
Obce Dubenec oznamuje, že v souladu s výše uvedenou směrnicí, vybraným účastníkem
zadávacího řízení (dále také „dodavatel“), jehož nabídka byla v zadávacím řízení vyhodnocena jako
nabídka ekonomicky nejvýhodnější, je nabídka společnosti:
INGPLAN s.r.o., IČ: 63217031, Velká Jesenice 1, 55224, Velká Jesenice
Přehled podaných nabídek podle ekonomické výhodnosti a doby realizace:
Poř.
1.
2.
3.

Název
INGPLAN s.r.o.
AKVOPRO s.r.o.
PROJECTION s.r.o.

IČ:
63217031
24232343
28809459

Nabídková cena
bez DPH
300 000,00 Kč
370 000,00 Kč
390 000,00 Kč

Doba
realizace
90
172
150

Hodnocení Hodnocení
ceny
doby
70,00
56,75
53,84

30,00
15,69
18,00

Body
celkem
100,00
72,44
71,84

Odůvodnění výběru vybraného dodavatele:
Zadavatel tímto podle ustanovení směrnice č.5/2017 rozhodl o výběru výše uvedeného dodavatele,
a to podle hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti a doby realizace. Nabídka společnosti
INGPLAN s.r.o., IČ: 63217031, Velká Jesenice 1, 55224, Velká Jesenice, nejlépe vyhověla
hodnotícím kritériím uvedeným v uveřejněné zadávací dokumentaci a byla hodnotící komisí vybrána
jako nabídka s nejvyšším počtem dosažených bodů.
Tato nabídka rovněž splňuje podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené zákonem a zadávací
dokumentací.
Nebylo dotazů, ani připomínek, pan starosta dal hlasovat o usnesení.
129/2019-13.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "TI pro výstavbu
RD v lokalitě Z01 "U obecního úřadu" Dubenec, okr. Trutnov", firmu INGPLAN s.r.o., IČ:
63217031, se sídlem Velká Jesenice 1, 55224, Velká Jesenice za celkovou cenu 300.000,Kč bez DPH,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu "TI pro
výstavbu RD v lokalitě Z01 "U obecního úřadu" Dubenec, okr. Trutnov", s firmou INGPLAN
s.r.o., IČ: 63217031, se sídlem Velká Jesenice 1, 55224, Velká Jesenice zastoupenou ing.
Zdeňkem Stolínem.
10-0-0
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5.

Projednání darovací smlouvy SDH Dubenec

Pan starosta oznámil, že SDH Dubenec obdrželo sponzorským darem prostředky na nákup
přenosné fixační desky pro vyprošťování osob z terénu. Aby tento majetek mohla používat
zásahová jednotka, pro kterou je určen, musí SDH Dubenec tuto fixační desku obci Dubenec
darovat. Bylo hlasováno o usnesení.
130/2019-13.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje přijetí movitého daru 1ks Fixační desky SPENCER B – back PIN + popruhy a
fixátor hlavy v hodnotě 8 217,-Kč (Slovy: Osmtisícdvěstěsedmnáct korun českých),
b) pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy s SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Dubenec, IČ: 65715721, se sídlem Dubenec 153, 54455 Dubenec u Dvora Králové n.L.,
zastoupeným Lubošem Lesákem, starostou.
10-0-0

6.

Projednání vyhlášky o místním poplatku ze psů

Pan starosta oznámil, že z důvodu novelizace zákona o místních poplatcích je nutné schválit nové
znění vyhlášky o místním poplatku ze psů, tak aby byla platná od počátku roku 2020. V zákoně
došlo ke změnám především v osvobozování od poplatku. Pan starosta přečetl změny, které nová
vyhláška obsahuje. Tato vyhláška je zaevidována do seznamu právních dokumentů obce pod
číslem 3/2019.
Nebylo dotazů, ani připomínek a tak bylo hlasováno o usnesení.
131/2019-13.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec,
a) souhlasí s obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku ze psů č. 3/2019,
b) pověřuje starostu obce zveřejněním vyhlášky o místním poplatku ze psů č.3/2019.
10-0-0

7.
Projednání vyhlášky o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Pan starosta navázal na předchozí bod jednání a oznámil, že ze stejného důvodu je nutné projednat
vyhlášku o místním poplatku za komunální odpad. Poplatek zůstane stejný jako v roce 2019, tedy
500,- Kč za poplatníka. Za osobu s trvalým pobytem, nebo za rekreační objekt, nebo bytovou
jednotku. Poté přečetl odstavec, kterým se mění osvobození zákonné možnosti od poplatku Tato
vyhláška je vydána a schvalována pod číslem 4/2019.
Nebylo dotazů, ani připomínek a tak bylo hlasováno o usnesení.
132/2019-13.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec,
a) souhlasí s obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č.
4/2019,
b) pověřuje starostu obce zveřejněním vyhlášky o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č.

5
4/2019.
10-0-0

8.

Projednání rozpočtu obce pro rok 2020

Pan starosta oznámil, že ode dne 03. 12. 2019 byl zveřejněn návrh rozpočtu na pevné úřední a
elektronické úřední desce. Dále uvedl, že dle §11 odst 3. zákona 250/2000 o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů mohou občané s trvalým pobytem v obci Dubenec uplatnit námitky a
podněty písemně ve lhůtě od 3.12.2019 do 18.12.2019 do 18:00 hod, nebo ústně při jeho
projednávání na zasedání zastupitelstva.
Námitky k rozpočtu dorazily v 17:54 prostřednictvím e-mailové schránky od Ing. Jaroslava Čížka,
který se jako host jednání zastupitelstva zúčastnil. Pan starosta přednesl připomínky z materiálu,
který pan Čížek zaslal.
 Příjem rozpočtu, pan Čížek uvádí, že příjem rozpočtu neodpovídá kalkulačce rozpočtového
určení daní provozované svazem měst a obcí.
o Pan starosta mu odpověděl, že existuje více kalkulaček rozpočtových příjmů. Data
pro příjmovou oblast obci poskytuje současný poskytovatel úvěrů Česká spořitelna
a.s.
 Příspěvek na předškolní zařízení nepokývá náklady na jeho provoz dle výsledku roku 2018.
o Pan starosta odpověděl, že projekt předškolní skupiny v květnu 2020 končí. Náklady
tedy nejsou celoroční, ale pouze za prvních 5 měsíců
 Příspěvek na likvidaci odpadů je stejný jako v roce 2020?
o Pan starosta odpověděl, že se příspěvek na likvidaci komunálního odpadu nezmění
a i v roce 2020 bude 500,- Kč na občana s trvalým bydlištěm, nebo rekreační objekt.
Vyhláška o místním poplatku je předmětem dnešního jednání zastupitelstva.
 Příjmy z nebytového hospodářství nepokrývají výdaje.
o V rozpočtu 2020 pro nebytové hospodářství je počítáno se službou – zhotovením
projektu pro modernizaci přízemí čp 208 – zdravotního střediska. Jedná se
především o výměnu oken a bezbariérové WC společně s bezbariérovým přístupem
do celého přízemního podlaží.
 Výdaje rozpočtu, pan Čížek rozporuje částku na nemocenskou na položce 5424.
o Pan starosta mu odpověděl, že se jedná o dílčí rozpočet dětské skupiny, kde tato
částka je rozpočtována dle směrnic a rozpočtu dotační akce.
 Pan Čížek se domnívá, že u daného střediska jsou špatně uvedeny částky na sociální a
zdravotní pojištění, dle jeho propočtu chyba dosáhne až 100 tis. Kč. Dále nechápe položku
5038 povinné úrazové pojištění.
o Pan starosta mu odpověděl, že obce neúčtují na střediska, ale na paragrafy a
požádal o upřesnění paragrafu, do kterého položka patří. Pan Čížek mu odpověděl,
že se domnívá, že jsou chyby ve všech paragrafech s uvedenou položkou. Pan
starosta mu odpověděl, že pro rozpočet obce jsou zásadní paragrafy a částky na
těchto paragrafech jsou rámcově v pořádku. Pokud jde o položkové určení sociálního
a zdravotního pojištění, není možné předem tuto částku přesně určit. Dále není ani
jednoduché tuto částku rozpočtovat, protože stát ještě stále mění minimální mzdu a
další podmínky pro zaměstnávání, což se ve výpočtu odvodu odráží. Ohledně
položky 5038 pan starosta zjistí podrobnosti a panu Čížkovi je zašle e-mailem.
 Rozpočet ZŠ, MŠ a ŠJ je ve výši 2259,2 tis. Kč. Pan Čížek by chtěl znát, na co položkově
jsou tyto peníze použity. Dle jeho slov to již jednou starosta přislíbil. Rád by znal rozúčtování
těchto peněz až na spotřebu teplé a studené vody – což uvedl pouze pro odlehčení.
o Pan starosta mu odpověděl, že s ředitelkou zřizované organizace jednal a celkovou
roční částku příspěvku na provoz základní školy propočetli 2 004 000,- Kč. Z těchto
peněz je hrazen základní provoz školy. Na položkové účtování se již v minulosti
dotazoval a zjistí do příštího jednání ZO, zda je možné detailní vyúčtování
poskytnout. Jinak bude panu Čížkovi postačit rozvaha a výsledovka, která je součástí
závěrečného účtu obce. Obec bude nad rámec příspěvků tedy do částky 195 000,-
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Kč opravovat vrata a střechu garáže za budovou základní školy. Jako každý rok
poskytne příspěvek prvňákům. Dále bude připravovat projekty modernizace školní a
školkové kuchyně. Pokud se podaří získat dotaci z Královehradeckého kraje, bude
na uvolněném místě vedle stojanů na kola vybudováno workoutové hřiště.
Veřejná zeleň. Pan Čížek nechápe účtování mezd pracovníků obce do různých částí
rozpočtu, a to – pohřebnictví a odpadů. Dále nerozumí přeúčtování PHM na pohřebnictví a
odpady. Neví, komu se platí 95 tis. Kč za nájem a jaké služby byly nakupovány za celkových
380 tis.
o Pan starosta mu odpověděl, že mzdy a PHM se musí přeúčtovávat do dalších částí
rozpočtu z důvodu tvoření kalkulací služeb. Pro pohřebnictví je nutné účtovat mzdu a
PHM z důvodu určení ceny služby za pronájem hrobového místa. To samé je u
kalkulace poplatku za odpady. Pan starosta připomněl panu Čížkovi, že on sám jako
bývalý předseda finančního výboru se podílel na tvorbě kalkulací, takže nechápe
jeho současné dotazy. Dále uvedl, že roční nájem 95 tis. Kč je za pronájem
skladových prostor, kde parkuje technika obce. Co se týče služeb, tak jde o roční
služby od plateb za opravy techniky, zemní práce, práce v údržbě zeleně atd.
Pan Čížka zajímal rovněž nákup nové techniky a to vibračního válce a travního traktoru.
o Pan starosta mu odpověděl, že vibrační válec, respektive vibrační deska bude
zakoupena z dotačního programu a bude použita na opravy cest, popřípadě na
údržbu kurtů apod. Pokud přijdou dotační peníze, bude zakoupen travní traktor
s výškovým vyklápěním. Tento travní traktor není určen k tahání vozíku, jak
požadoval pan Čížek, ale je určen na sekání velkých travnatých ploch se sběrem
trávy.
Pan Čížek se dotázal na to, kde jsou v rozpočtu zapracovány projekty, o kterých pan
starosta mluvil na minulém jednání zastupitelstva.
o Pan starosta mu odpověděl, že projekční práce jsou vedeny v jednotlivých
paragrafech jako služby, konkrétní stavební práce jsou jako opravy a udržování,
nebo stavby a haly.
Na závěr písemných připomínek pana Čížka je věta, že se stejně 60% položek rozpočtu
obce během roku změní přijatými rozpočtovými změnami.
o Pan starosta panu Čížkovi odpověděl, že v současnosti je skoro nemožné
rozpočtovat s ohledem na položku, protože i nastavení státního rozpočtu a dalších
souvisejících zákonů ovlivňuje hospodaření obce po celý rok. Dále uvedl, že rozpočet
je jakýmsi finančním plánem, kterým by se mělo zastupitelstvo řídit v roce 2020.

Pan Čtvrtečka, předseda finančního výboru, se pana Čížka zeptal, proč své připomínky nepodal
dříve? Pan Čížek mu odpověděl, že využil svého zákonného práva podat námitky a učinil tak jak
sám uznal za vhodné.
Zastupitelé chvíli diskutovali o jednotlivých částech rozpočtu. Zazněla rovněž otázka kontroly
hospodaření obce z Královehradeckého kraje, kterou již obec po několik let bez problému zvládá.
Pan Čížek prohlásil, že taková kontrola ani žádný problém najít nemůže, protože nekontroluje
hospodaření, ale pouze formální stránku účetnictví a zákonnost rozhodnutí. Pan starosta doplnil, že
tomu tak není, protože kontrola probíhá ve dvou až třech dnech a kontroluje se mimo jiné i zatížení
výdajů rozpočtu vůči příjmům, celkové zadlužení obce a další důležité faktory hospodaření. Pan
Čížek mu odpověděl, že dle jeho názoru by byl potřeba jiný druh auditu, který by chyby
v hospodaření obce našel. Dále uvedl, že pochybuje rovněž o tom, že by pan starosta opomněl, při
jeho zkušenostech, nějakou důležitou část hospodaření obce nezveřejnit, nebo jinak při
hospodaření pochybit. Pan Čtvrtečka mu odpověděl, že se jedná o dost podstatná nařčení a aby
pan Čížek zvážil, co říká, popřípadě doložil důkazy o svých tvrzeních. Dále uvedl, že finanční výbor
pracuje zodpovědně a schází se minimálně čtvrtletně, pravidelně kontroluje hospodaření obce a
rovněž se podílí na přípravách rozpočtu a dalších finančních plánech obce. Pan starosta další
diskusi přerušil a navrhl hlasovat o usnesení.
133/2019-13.ZO
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Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje v souladu s § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů rozpočet obce Dubenec na rok 2020, jako
přebytkový v následujícím sestavení: Celkové příjmy ve výši 14.637.120,- Kč. Celkové výdaje ve
výši 13.175.780 Kč. Financování ve výši 1.286.000,- Kč. Uvedený celkový přebytek rozpočtu obce
na rok 2020 v souhrnné výši 175.340,- Kč bude poukázán na účet AU8115.
10-0-0

Projednání rozpočtové změny č.9/2019

9.

Pan starosta předložil rozpočtovou změnu 9/2019. Dále uvedl, že se jedná o každoroční úpravu
rozpočtu. Bylo hlasováno o usnesení.
134/2019-13.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č.9/2019.
10-0-0

10. Projednání investiční akce stavby workoutového hřiště v zahradě
základní školy v Dubenci
Pan starosta připomněl, že při rekonstrukci zahrady základní školy bylo odstraněno původní hřiště z
roku cca 1980. Toto místo, po dohodě s tehdejším ředitelem školy Mgr. Alešem Malým, při přípravě
projektu revitalizace zahrad nechali volné, s tím, že obec počká na dotační akci a bude pořízeno
hřiště nové. Tato možnost se nyní naskytla a to 50% dotace z Královehradeckého kraje.
Dle zpracovaného projektu bude cena hřiště včetně dopadových ploch a včetně DPH 340.280,- Kč.
Podíl obce bude tedy 170140,- Kč. Hřiště se bude vybaveno cvičební sestavou (5x hrazda, 1x svislá
hrazda, 1x human flag, 1x trojitá bradla, 1x monkey bar, 1x žebřiny), trojitou hrazdou, otočnou lavicí,
stupňovou lavicí a lavicí se stalky (madly), dále zde bude vybudována dopadová plocha z hrubé
dřevní štěpky. Pokud vše dobře půjde, bude hřiště v květnu předáno dětem a občanům obce.
Součástí bude i exhibice streetworkerů s ukázkou extrémního cvičení. Bylo hlasováno o usnesení.
135/2019-13.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje investiční akci stavby workoutového hřiště v zahradě Základní školy v Dubenci
čp.156 v celkové hodnotě 340280,- Kč,
b) pověřuje starostu obce podáním žádosti o dotaci z Královehradeckého kraje, programu
obnovy venkova - 20POVU1 na spolufinancování akce Workoutové hřiště v zahradě ZŠ
Dubenec.
10-0-0

11.






Diskuse, závěr
Pan Čížek se dotázal na možnost montáže dopravního zrcadla na odbočce k poště.
o Pan starosta mu odpověděl, že pochybuje o tom, zda zrcadlo vyřeší problém
s odbočováním a zda v zrcadle bude vůbec vidět protijedoucí vozidlo. Dle
jeho názoru stačí včas dát znamení o změně směru a popřípadě i před
odbočením zastavit. Stejně, ale poptá možnost osadit zde dopravní zrcadlo.
Dále zastupitelé diskutovali o zídce, která je před domem pana Šolce.
Pan Čížek se dotázal na úklid po stavební firmě v prostoru „U kovárny“.
o Pan starosta mu odpověděl, že úklid firma Bořek provede na jaře 2020. Větve
budou seštěpkovány a odvezeny do elektrárny na spálení. Hlína bude
překatrována a rozvrstvena na protější plochu.
Pan Čížek se dotázal na význam vstupu obce do partnerství s ostatními obcemi V4. Jaký
konkrétně pro něj bude mít tato spolupráce význam.
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Pan starosta mu odpověděl, že konkrétně pro něj partnerství obce Dubenec
s obcemi V4 žádný význam mít nebude, pokud se on sám nebude chtít
zapojit do akcí, které budou v rámci spolupráce připravovány. Dále uvedl, že
tato spolupráce je zejména o možnosti výměny žáků základní školy a
poznávání jiné kultury.
Pan Deger se dotázal na možnost osvětlení přechodů pro chodce světly zabudovanými
v silnici.
o Pan starosta mu odpověděl, současné osvětlení přechodů plně postačuje a o
dalších investicích do osvětlení přechodů se zatím neuvažuje.
o





Pan starosta dále zastupitelům oznámil, že Ministerstvo práce a sociálních věcí možná
neobnoví podporu předškolních skupin, popřípadě budou z předškolních skupin vytvořeny
„Jesle“ tedy zařízení kde budou podporovány děti do 4 let věku. V tuto chvíli již jedná
s ředitelkou školy, která by prostory předškolní skupiny zakomponovala do systému
předškolního vzdělávání a navýšila by tak kapacitu mateřské školy.

Na závěr se pan starosta rozloučil se zastupiteli a hosty a popřál všem krásné Vánoce a hodně
štěstí a zdraví v roce 2020.
Jednání bylo ukončeno ve 20:06 hod.
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 18.12.2019 - viz. příloha č.1 - 13. USNESENÍ ZO Dubenec
konaného dne 18.12.2019.
Příloha č.2 – Prezenční listina
Příloha č.3 – Darovací smlouva SDH
Příloha č.4 – OZV 3/2019 o místním poplatku ze psů
Příloha č.5 – OZV 4/2019 o místním poplatku za provoz…
Příloha č.6 – Projekt workoutového hřiště v zahradě ZŠ Dubenec
Datum vyhotovení zápisu: 18.12.2019
Datum vyhotovení čistopisu zápisu: 06.01.2019

Starosta obce:

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

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

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

