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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

15.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 27.05.2020
Jednání zahájil starosta obce Jaroslav Huňat v 19:02 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 pan Petr Štědrý byl z jednání
omluven. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.

1.

Schválení programu

Pan starosta uvítal přítomné zastupitele, konstatoval, že je zastupitelstvo usnášení schopné. Poté
přečetl program jednání zastupitelstva, tak jak byl navržen v pozvánce.
1) Schválení programu zasedání.
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
3) Shrnutí práce ZO, obce Dubenec.
4) Projednání závěrečného účtu obce Dubenec za rok 2019
5) Projednání účetní uzávěrky obce Dubenec za rok 2019
6) Projednání účetní závěrky ZŠ a MŠ Dubenec za rok 2019
7) Doplnění oddávajících osob z členů zastupitelstva obce
8) Projednání darovacích smluv pro ZŠ Dubenec
9) Žádost o navýšení počtu dětí v MŠ Dubenec pro rok 2020/21
10) Žádost o příspěvek na činnost SDH Dubenec
11) Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
12) Projednání zařazení území obce do MAS Hradecký venkov o.p.s.
13) Zřízení společné JPO III pro obec Lanžov
14) Projednání smluv o poskytnutí dotace z Královehradeckého kraje
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15) Projednání žádosti o výprosu na parcele ppč.3253 v k.ú. Dubenec
16) Směna a prodej části parcely ppč. 3458 za část ppč. 3240 v k.ú. Dubenec
17) Prodej oddělené parcely ppč.2224/4 v k.ú. Dubenec
18) Rozpočtová změna č.2/2020
19) Diskuse
20) Závěr
Poté se dotázal zastupitelů na jejich změny a doplnění programu. Žádné návrhy ani připomínky
nebyly podány a tak nechal hlasovat o usnesení.
150/2020-15.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 27.05.2020:
1) Schválení programu zasedání.
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
3) Shrnutí práce ZO, obce Dubenec.
4) Projednání závěrečného účtu obce Dubenec za rok 2019
5) Projednání účetní uzávěrky obce Dubenec za rok 2019
6) Projednání účetní závěrky ZŠ a MŠ Dubenec za rok 2019
7) Doplnění oddávajících osob z členů zastupitelstva obce
8) Projednání darovacích smluv pro ZŠ Dubenec
9) Žádost o navýšení počtu dětí v MŠ Dubenec pro rok 2020/21
10) Žádost o příspěvek na činnost SDH Dubenec
11) Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
12) Projednání zařazení území obce do MAS Hradecký venkov o.p.s.
13) Zřízení společné JPO III pro obec Lanžov
14) Projednání smluv o poskytnutí dotace z Královehradeckého kraje
15) Projednání žádosti o výprosu na parcele ppč.3253 v k.ú. Dubenec
16) Směna a prodej části parcely ppč. 3458 za část ppč. 3240 v k.ú. Dubenec
17) Prodej oddělené parcely ppč.2224/4 v k.ú. Dubenec
18) Rozpočtová změna č.2/2020
19) Diskuse
20) Závěr
10-0-0

2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele
usnesení
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 27.05.2020 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.
151/2020-15.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 oznámil, že v době nouzového stavu obec zajišťovala roušky a desinfekce pro seniory.
Naštěstí se objevilo pár dobrovolnic, které po večerech šily látkové roušky. Dále byly roušky
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zajištěny od Farní charity a omezené množství roušek zajistil osobně i starosta Dvora Králové nad
Labem p. Jarolím. Následně byly roušky rozvezeny seniorům, dle seznamů, které vypracovala
matrika. Dále byly v návaznosti na nouzový stav změněny pravidla v pracovní době na obecním
úřadě, paní matrikářka a paní účetní pracovaly na směnách proti sobě, aby se omezil co nejvíce
kontakt. Postupně se podařilo nakoupit desinfekci. Z velkých kanystrů byla zaměstnanci obce
stočena do litrových lahví, které zbyly z moštárny. Následující den je jednotka hasičů distribuovala
do každé nemovitosti v Dubenci. Zaměstnanci obce zajišťovali postřikem desinfekci veřejných
ploch, jako jsou zastávky, chodníky, zábradlí, odpadkové koše atd. Nutno podotknout, že veškeré
náklady nesla v době krize obec Dubenec a dodnes nebyla ze strany státu dodána ani jedna
rouška, respirátor, nebo desinfekce. Navíc jsme byli neustále bombardováni sbírkami zákonů, které
vláda chrlila, a které měly oproti televizním tiskovým konferencím i několikadenní zpoždění.
Pan starosta poděkoval a vyzdvihnul práci obecních pracovníků, kteří obětavě plnili všechny úkoly. I
nyní desinfikujeme autobusové zastávky, dětská hřiště, zábradlí a madla a další místa se zvýšeným
výskytem obyvatel. Další pochvala směřovala jednotce hasičů, kteří rovněž obětavě ve svém
volném čase rozváželi desinfekci.
Je nutné vyzdvihnout práci naší základní školy, díky vloni pořízené nové konektivitě mohli učitelé
dále pokračovat ve výuce na dálku. V tomto „dálkovém“ učení jsme byli zatím hodnoceni jako jedni
z nejlepších v kraji. Pan místostarosta uvedl, že některé školy měly až 4 týdenní zpoždění se
zahájením dálkové výuky.
Pan starosta dále uvedl, že musí pochválit činnost maloobchodní prodejny. Prodavačka paní
Karbanová ušila roušky a ty zdarma poskytovala zákazníkům. Po celou dobu nouzového stavu
svědomitě prováděly desinfekci všech prostor. Došlo k významnému zvýšení tržeb, především se
zvýšily bezkontaktní platby kartou.
Dětskou skupinu Všeználek se nám podařilo otevřít o týden dříve a obě naše chůvy si také zaslouží
velké poděkování, protože umožnily rodičům brzký návrat do práce.
Pan starosta uvedl, že by rozhodně nerad na někoho zapomněl, je nutné poděkovat všem.
Pan Volšička se dotázal na informaci, která proběhla medii a to, že je možné kovový odpad
odevzdávat do žlutých kontejnerů na plast. Pan Starosta mu odpověděl, že o této informaci neví, ale
dle jeho názoru je v obci vydána vyhláška o třídění odpadů a ta je nadřazena jakýmkoli sdělením
v médiích a pokud je mu známo, tak nový odpadový zákon ještě nebyl schválen. Obec zajišťuje
sběr železného šrotu prostřednictvím SDH Dubenec, dále je možné kovový odpad odevzdávat u
obecních služeb. Hliník už po několik let odevzdáváme do mateřské školy, kde děti pravidelně vítězí
ve hře „Stříbrné slunce“.
Technické služby a údržba zeleně
Pan starosta oznámil, že žádost o dva příspěvky na mzdy byly schváleny a obec zaměstnává dva
dotované zaměstnance v programu VPP (Veřejně prospěšné práce) pana Folka a pana Hajníka.
Úřad práce je bude dotovat 15000,- Kč měsíčně. Ihned se zapojili do práce – sečeme opět celou
obec, v současnosti se dokončuje horní Dubenec, poté přijdou na řadu na biokoridory. Od loňska
obci přibylo 7,2 ha travnatých ploch v různé sklonitosti, 1570 stromů a 430 keřů.
Byly rozdrceny a odvezeny větve. U papíru byl zrušen třídící poplatek. Přistavení velkoobjemových
kontejnerů je plánováno na víkend 6-7/6/2020, nebo následující. Chceme v tuto dobu koordinovat i
sběr železa s hasiči. Pro příště svoz velkoobjemového odpadu byla obci nabídnuta varianta
mobilního svozu. V podstatě se jedná o svoz podobný svozu nebezpečného odpadu. V určitou dobu
bude přistaveno auto s drtičem a auto s kontejnerem a velkoobjemový odpad bude na místě
rozdrcen a odvezen. Díky tomuto opatření odpadne, naše česká Dubenecká klasika vyvézt do
kontejneru co se dá, při přebírání bude totiž odpad zkontrolován.
Druhá skupina pracovníků, bude opravovat oplocení u tenisového kurtu, v průběhu června
proběhne generální údržba povrchů na sportovišti. Dále bude natřena lávka „U kovárny“ a
přetříděna hlína u kontejnerů, ta bude převozena na protější pozemek. Před mostem u kovárny
bude vybudován ostrůvek s nájezdem.
Sport a kultura
Pan starosta oznámil, že akce byly v nouzovém stavu zrušeny. Obec má problém s koordinací
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svateb, ale matrika se svatebčany komunikuje a skluz se snad brzy srovná.
Co se sportu týče, byly řešeny stížnosti obyvatelů dolního Dubence u hřiště, vlastníci dvou
nemovitostí si stěžují na využití fotbalového hřiště pro výcvik služebních psů. Vadí jim hluk a rovněž
se bojí útěku psů a pokousání. Podle jejich názoru není kynologie sportem a tato činnost by zde
měla být zakázána. Obec si vyžádala posudek České kynologické společnosti, ta uvádí, že je tato
činnost sportem a tedy by nemělo být bráněno na veřejném sportovišti tuto činnost vykonávat. Po
jednání se spolkem „Kynologie Dubenec“ bylo domluveno trénování obrany s figurantem pouze
jednou za dva týdny v sobotu. Nejdříve od 9 hod a nejdéle do 17 hod. Spolek má psy v přenosných
boudách v autech, které budou parkovat na vzdálenější straně hřiště, aby nerušily obyvatele
hlukem. Dále má obec k dispozici právní výklad kanceláře Sdružení místních samospráv, sportovní
činnost spolku by šlo zastavit, nebo omezit pouze v případě, kdy by docházelo k týrání zvířat.
(členové spolku z Dubence jsou: paní Hrabicová, paní Herbstová, pan Šimek, pan Vaněček a paní
Jarošová)
Dále se pan starosta vyzval členy SDH aby oznámili konání akcí u hasičárny. Pan Čtvrtečka uvedl,
že hasiči připravují 51. ročník Dubeneckého poháru dne 27.6.2020. Dále jednají o Východočeské
hasičské lize, kdy by se závod měl konat 11.7.2020.

4.

Projednání závěrečného účtu obce Dubenec za rok 2019

Pan starosta oznámil, že návrh závěrečného účtu 2019 byl sestaven a zveřejněn v plné verzi na
elektronické úřední desce a v zkrácené verzi na pevné úřední desce od 11.05.2020. Poté přečetl
návrh závěrečného účtu a otevřel rozpravu. Nebylo dotazů a připomínek a tak bylo přistoupeno
k hlasování o usnesení.
152/2020-15.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením Obce Dubenec a
schvaluje Závěrečný účet obce Dubenec za rok 2019, včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření Obce Dubenec za rok 2019 bez výhrad.
10-0-0

5.

Projednání účetní uzávěrky obce Dubenec za rok 2019

Pan starosta přednesl hospodářský výsledek obce za rok 2019. Hospodářská činnost obce byla ve
ztrátě -22.269,65 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2019 v hlavní činnosti byl přebytek 2.390.326,30
Kč. Celkový výsledek hospodaření 2.368.056,65 Kč bude převeden na účet 432 - výsledek
hospodaření předcházejících účetních období. Dále uvedl, že závěrka byla zveřejněna společně se
závěrečným účtem jako povinná příloha. Pan starosta otevřel rozpravu k tomuto bodu jednání.
Nebylo dotazů a připomínek a tak bylo přistoupeno k hlasování o usnesení.
153/2020-15.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 2.368.056,65 Kč na účet 432 - výsledek
hospodaření předcházejících účetních období,
c) tímto schvaluje účetní závěrku obce Dubenec za rok 2019.
10-0-0

6.

Projednání účetní závěrky ZŠ a MŠ Dubenec za rok 2019

Pan starosta zastupitelům přečetl výsledky účetní závěrky zřizované organizace Základní škola
Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec. Hospodářský výsledek za rok 2019 hospodářská
činnost byl v přebytku 70,46 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2019 v hlavní činnosti skončil
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přebytkem 12.328,88 Kč. Celkový výsledek hospodaření 12.399,34 Kč bude převeden do
rezervního fondu č.413. Pan starosta vyzval zastupitele k diskusi. Nebylo připomínek a tak pan
starosta nechal hlasovat o usnesení.
154/2020-15.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 2019.
10-0-0

7)

Doplnění oddávajících osob z členů zastupitelstva obce

Pan starosta ve své zprávě uvedl, že s matrikářkou paní Ludmilou Vobickovou dospěli k názoru, že
je nutné posílit řady oddávajících osob. Především z důvodu zastupitelnosti při dovolených,
nemocenské atd. Dále oznámil, že toto již předem projednal se zastupiteli, paní Renátou Derdovou
a panem Petrem Čtvrtečkou. Navrhl tedy výše uvedené schválit jako oddávající osoby. Nebylo
dotazů, ani připomínek a tek bylo hlasováno o usnesení.
155/2020-15.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje jako oddávající osoby zastupitelku paní Renátu Derdovou a
zastupitele pana Petra Čtvrtečku.
9-0-1

8.

Projednání darovacích smluv pro ZŠ Dubenec

Pan starosta oznámil, že v průběhu nouzového stavu byly ZŠ Dubenec doručeny darovací smlouvy
od obcí Doubravice, Vilantice a Městysu Velký Vřešťov. Dále uvedl, že se jedná o finanční
prostředky pro naší školu a školku navrhl smlouvy schválit a pověřit ředitelku ZŠ jejich podpisem.
Otevřel rozpravu k tomuto bodu, byl vznešen dotaz na stanovení výše finančního příspěvku od
jednotlivých spádových obcí. Pan starosta odpověděl, že příspěvek na žáka není povinný a je na
vůli jednotlivých obcí jakou částkou školu a školku podpoří.
Obec Vilantice podpoří základní školu finančním darem 56.000,- Kč a mateřské škole proplatí
faktury do výše 20.000,- Kč. Bylo hlasováno o usnesení.
156/2020-15.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
1) Schvaluje přijetí finančního daru pro zřizovanou organizaci Základní škola Dukelských bojovníků
a mateřskou školu, Dubenec, IČ: 75017881, se sídlem Dubenec 156, 544 55, Dubenec od obce
Vilantice, IČ: 00580767, se sídlem Vilantice 101, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, zastoupenou
Dagmar Jarošovou, starostkou, v členění:
a) finanční dar ve výši 56.000,- Kč pro provoz základní školy,
b) finanční dar ve formě proplacených faktur vydaných v roce 2020 do výše 20.000,- Kč, pro
vybavení mateřské školy,
2) pověřuje ředitelku organizace Mgr. Martinu Jonešovou podpisem darovacích smluv.
10-0-0
Obec Doubravice podpoří základní školu finančním darem ve výši 2.000,- Kč. Bylo hlasováno o
usnesení.

6
157/2020-15.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) Schvaluje přijetí finančního daru 2000,- Kč pro zřizovanou organizaci Základní škola
Dukelských bojovníků a mateřskou školu, Dubenec, IČ: 75017881, se sídlem Dubenec 156,
544 55, Dubenec od obce Doubravice, IČ:00580759, se sídlem Doubravice 155, 544 51,
Doubravice, zastoupenou Milošem Valáškem, starostou,
b) pověřuje ředitelku organizace Mgr. Martinu Jonešovou podpisem darovací smlouvy.
10-0-0
Městys Velký Vřešťov rozhodl o podpoře základní školy částkou 11.000,- Kč. Bylo hlasováno o
usnesení.
158/2020-15.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) Schvaluje přijetí finančního daru 11.000,- Kč pro zřizovanou organizaci Základní škola
Dukelských bojovníků a mateřskou školu, Dubenec, IČ: 75017881, se sídlem Dubenec 156,
544 55, Dubenec od Městyse Velký Vřešťov, IČ: 00484776, se sídlem Velký Vřešťov 34,
544 54, Velký Vřešťov, zastoupeným Dagmar Hrochovou, starostkou,
b) pověřuje ředitelku organizace Mgr. Martinu Jonešovou podpisem darovací smlouvy.
10-0-0

9.

Žádost o navýšení počtu dětí v MŠ Dubenec pro rok 2020/21

Pan starosta seznámil zastupitele s žádostí o výjimku v počtu dětí v mateřské škole pro školní rok
2020/2021, kterou podala ředitelka ZŠ a MŠ Dubenec Mgr. Martina Jonešová podala. Navrhovaná
výjimka je na 26 dětí v oddělení mateřské školy na adrese Dubenec čp.239. Pro vysvětlení uvedl,
že bude ukončena činnost předškolní skupiny Všeználek a prostory v budově základní školy na
adrese Dubenec čp.156 budou včleněny do mateřské školy. Celková kapacita mateřské školy bude
navýšena na 45 dětí. Nebylo dotazů, ani připomínek, bylo tedy přistoupeno k hlasování o usnesení.
159/2020-15.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje dle §23, odst. 5, školského zákona č. 561/2004 Sb. v
platném znění navýšení kapacity mateřské školy v oddělení na adrese Dubenec čp.239 na celkový
počet 26 dětí.
11-0-0

10.

Žádost o příspěvek na činnost SDH Dubenec

Pan starosta přednesl žádost SDH Dubenec o příspěvek na činnost sboru, kterou podal pan Luboš
Lesák dne 12.5.2020. Ve své žádosti žádá o příspěvek 5000,- Kč formou finančního daru pro SDH.
Příspěvek bude použit na financování sportovní a kulturní činnosti SDH Dubenec. Ze strany
zastupitelů nebylo dotazů, ani připomínek a tak bylo přistoupeno k hlasování.
160/2020-15.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje finanční dar ve výši 5000,- Kč pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dubenec,
IČ: 65715721, se sídlem Dubenec 153, 54455 Dubenec u Dvora Králové n.L.,
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.
9-0-1

11.

Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.

Obec Dubenec přednesl žádost o podporu společnosti Linka bezpečí z.s., která byla podána
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prostřednictvím datové schránky dne 5.5.2020. Společnost Linka bezpečí, z.s. žádá obec Dubenec
o finanční dar 5000,- Kč na provoz. Linka bezpečí především řeší problémy nejen dětí, ale i
dospělých. Pomáhají všem generacím podporou a radou. V roce 2019 získali ocenění neziskovka
roku. Pan starosta otevřel rozpravu k tomuto bodu. Po krátké diskusi bylo přistoupeno k hlasování.
161/2020-15.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje finanční dar ve výši 5000,- Kč pro Linka bezpečí, z.s., IČ:61383198, se sídlem
Ústavní 95, 18102, Praha 8,
b) Pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem darovací smlouvy s Linka bezpečí, z.s., IČ:
61383198 se sídlem Ústavní 95, 18102, Praha 8, zastoupenou Soňou Petráškovou,
ředitelkou.
9-1-0

12.

Projednání zařazení území obce do MAS Hradecký venkov o.p.s.

Pan starosta oznámil, že obec Dubenec obdržela elektronickou žádost společnosti MAS Hradecký
venkov o.p.s. o zařazení území obce do územní působnosti místní akční skupiny.
Dále vysvětlil, že obec Dubenec je dlouholetým členem Místní akční skupiny (MAS) Hradecký
venkov. Z naší spolupráce vzniklo několik projektů na území obce, které MAS podpořil dotací.
Např. hřiště u obecního úřadu, hřiště v mateřské škole, moštárna, venkovní učebna, počítačová
učebna a nová počítačová konektivita celé školy a rovněž menší projekty nazvané „šablony“
v základní škole. V roce 2020 končí plánovací období a od roku 2021 začíná nové, které končí
v roce 2027. Hlasováním a schválením usnesení potvrdí zastupitelstvo zařazení obce Dubenec do
územní působnosti MASky. Obec tak bude zařazena do celkové strategie rozvoje území MAS a
může nadále čerpat finanční prostředky na budoucí projekty. Poté pan starosta otevřel rozpravu
k tomuto bodu, ale nebylo dotazů, ani připomínek a bylo přistoupeno k hlasování.
162/2020-15.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje zařazení území obce do územní působnosti místní akční
skupiny Hradecký venkov o.p.s. na období 2021-2027.
10-0-0

13.

Zřízení společné JPO III pro obec Lanžov

Pan starosta oznámil, že obec Lanžov požádala již v roce 2019 o sloučení jednotky JPO III SDH
Dubenec o území obce Lanžov, které se skládá ze dvou katastrů k.ú. Lanžov a k.ú. Sedlec. Po
odsouhlasení sloučení HZS projednalo smlouvu zastupitelstvo Lanžova, nyní je nutné projednat
smlouvu i v našem zastupitelstvu. Podmínkou sloučení je platba 100,- Kč za občana s trvalým
pobytem v k.ú. Lanžov a k.ú. Sedlec. Zastupitelé diskutovali o území, které bude jednotka
obsluhovat a o rentabilnosti provozu. Poté bylo přistoupeno k hlasování.
163/2020-15.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s uzavřením smlouvy o sdružení prostředků požární ochrany s obcí Lanžov,
IČ:00580198, se sídlem Lanžov 2, 544 01 Dvůr Králové n.L.
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o sdružení prostředků požární ochrany s obcí
Lanžov, IČ:00580198, se sídlem Lanžov 2, 544 01 Dvůr Králové n.L., zastoupenou Alenou
Skořepovou, starostkou obce.
10-0-0

14.

Projednání smluv o poskytnutí dotace z Královehradeckého kraje

Pan starosta oznámil, že v době nouzového stavu se z dotací KHK kraje stala záležitost
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předvolebního boje a první schvalování dotačních programů neprošlo zastupitelstvem. Poté co jsme
jako žadatelé byli vyzváni k aktualizaci našich projektových záměrů došlo k dalšímu jednání o
krajských dotacích a všechny žádosti obce Dubenec byly schváleny. Nyní je nutné schválení přijetí
dotace zastupitelstvem obce.
Dotace z programu 20POVU1-0014 – Workoutové hřiště v zahradě Základní školy. Příspěvek ve
výši 144.000,- Kč na stavbu hřiště. Projekt projednán 28.11.2019 – usnesení č.135/2019-13.ZO.
164/2020-15.ZO
Zastupitelstvo Obce Dubenec
a) schvaluje přijetí dotace na projekt „Workoutové hřiště v zahradě ZŠ Dubenec“ z programu
20POVU1 ve výši 144000,- Kč od Královehradeckého kraje, IČ:70889546, Pivovarské
náměstí 1245, 50003 Hradec Králové,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dotaci č. 20POVU1-0014 s Královehradeckým
krajem, IČ:70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové
zastoupeným PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D, hejtmanem.
10-0-0
Dotace z programu 20RRD10-0066 – Zachování provozu maloobchodní prodejny v Dubenci.
Příspěvek ve výši 50.000,- Kč.
165/2020-15.ZO
Zastupitelstvo Obce Dubenec
a) schvaluje přijetí dotace na projekt „Zachování provozu maloobchodní prodejny v Dubenci“ z
programu 20RRD10 ve výši 50.000,- Kč od Královehradeckého kraje, IČ:70889546,
Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dotaci č. 20RRD10-0066 s Královehradeckým
krajem, IČ:70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové
zastoupeným PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D, hejtmanem.
10-0-0
Dotace z programu 20RRD12-0001 - Doplnění řidičů JPO III Dubenec. Příspěvek ve výši 20.000,Kč. Dva členové JPO III, p. Čtvrtečka a p. Lesák si rozšíří řidičské oprávnění na skupinu C.
166/2020-15.ZO
Zastupitelstvo Obce Dubenec
a) schvaluje přijetí dotace na projekt „Doplnění řidičů JPO III Dubenec“ z programu 20RRD12
ve výši 20.000,- Kč od Královehradeckého kraje, IČ:70889546, Pivovarské náměstí 1245,
50003 Hradec Králové,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dotaci č. 20RRD12-0001 s Královehradeckým
krajem, IČ:70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové
zastoupeným PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D, hejtmanem.
10-0-0

15.

Projednání žádosti o výprosu na parcele ppč.3253 v k.ú. Dubenec

Pan starosta přednesl žádost pana Klauze Ladislava, ze dne dne 14.4.2020, o výprosu části parcely
ppč. 3253 v k.ú. Dubenec pro umístění Mobilheimu. Jedná se o část parcely, která sousedí
s rozvojovou zónou u obecního úřadu. Pan Klauz se zavázal udržovat pozemek čistý a upravený,
na vlastní náklady bude provádět sečení a úklid. Pan starosta navrhl výprosu schválit a po parcelaci
rozvojové zóny zveřejnit záměr prodeje a parcelu panu Klauzovi prodat. Nebylo dotazů, ani
připomínek a tak bylo přistoupeno k hlasování.
167/2020-15.ZO
Zastupitelstvo Obce Dubenec
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a) Souhlasí s výprosou části parcely ppč.3253 v k.ú. Dubenec pro pana Ladislava Klauze (nar.
1946) trvale bytem Dubenec čp.208, 54455 Dubenec,
b) Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o výprose s panem Ladislavem Klauzem (nar.
1946), trvale bytem Dubenec čp.208, 54455 Dubenec.
10-0-0

16. Směna a prodej části parcely ppč. 3458 za část ppč. 3240 v k.ú.
Dubenec
Pan starosta připomněl jednání minulého zasedání - z důvodu narovnání majetkových vztahů mezi
obcí Dubenec a panem Radomírem Jonešem bylo domluveno rozdělení pozemků obce a pana
Joneše, následná směna s prodejem nadbytečné výměry.
Záměr směny a prodeje byl formou geometrického plánu byl zveřejněn na úřední desce. Po směně
dojde k vyřešení zahrady školky, která byla „přepůlena“ cestou pana Joneše, srovná se pozemek
vedle školky a oddělí se pás s vodovodem s chodníky a kanalizaci. Vyrovnají se dlouhodobě
užívané parcely u domu pana Joneše čp.124. Znaleckým posudkem č. 1243/2019 byla cena
obecních pozemků určena na 9450,- Kč bez DPH. Znaleckým posudkem 1242/2019 byla cena
pozemků pana Joneše určena na 7200,- Kč bez DPH.
Pan Joneš obci zaplatí 2250,- Kč bez DPH jako vyrovnání směny, 1000,- Kč jako ½ poplatku návrhu
na vklad (Pouze při směně) a 1650,- Kč bez DPH jako polovina nákladů na cenové posudky.
Celkem (2250,- Kč + 1650,- Kč x 21% DPH) 4719,- Kč a 1000,- Kč návrh na vklad, tedy 5719,- Kč.
Bylo přistoupeno k hlasování.
168/2020-15.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec,
a) souhlasí se směnou, rozdělením a prodejem nadbytečné výměry parcel ppč.1431/3, 1297/4,
1308/12, 3559 a 1426/3 vše v k.ú. Dubenec dle geometrických plánu č.734-425/2019 a
č.724-383/2019,
b) pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem směnné smlouvy s doplatkem ceny v hodnotě
5.719,- Kč panem Radomírem Jonešem,(nar. 1971), trvale bytem Dubenec čp.124, 54455,
Dubenec.
10-0-0

17.

Prodej oddělené parcely ppč.2224/4 v k.ú. Dubenec

Pan starosta navázal na jednání zastupitelstva obce dne 28.8.2019, kde bylo rozhodnuto o
rozdělení parcely ppč. 2224/3 v k.ú. Dubenec.
V průběhu nouzového stavu byl obci Dubenec doručen vypracovaný geometrický plán. Rozdělením
parcely ppč. 2224/4 vznikne nová parcela ppč.2224/3 o výměře 193 m2, druh pozemku zahrada,
využití územním plánem – zeleň veřejná. U tohoto pozemku není povolena výstavba, a proto je
osvobozen od DPH. Podrobný rozpis prodejní ceny:
Výměra
193m2 x 22,- Kč/m2 =4246,- Kč osvobozeno od DPH
Geometrický plán č. 733-382/2019
6900,- Kč vč.DPH
Vytyčení mezníky 3ks
600,- Kč vč.DPH
Celkem obec:
11746,- Kč
Zápis do katastru
2000,- Kč
Úplná prodejní cena:
13764,- Kč
Nebylo dotazů, ani připomínek a tak bylo přistoupeno k hlasování.
169/2020-15.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s rozdělením prodejem odděleného dílu parcely ppč. 2224/4 v k.ú. Dubenec,
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zahrada, o výměře 193 m2 za 13764,- Kč panu Maxmiliánovi Dlabolovi, (nar. 1989), trvale
bytem Dubenec čp.216, 54455, Dubenec,
b) pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem smlouvy o prodeji odděleného dílu parcely
ppč.2224/3 v k.ú. Dubenec s panem Maxmiliánem Dlabolou, (nar. 1989), trvale bytem
Dubenec čp.216, 54455, Dubenec.
10-0-0

18.

Rozpočtová změna č.2/2020

Pan starosta přečetl návrh rozpočtové změny č.2/2020, kterou sestavila účetní obce paní Jana
Řeháková. Bylo hlasováno o usnesení.
170/2020-15.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č.2/2020.
10-0-0

19.




Diskuse, závěr
Pan Joneš se dotázal na opravu silnice III. třídy spojující Dubenec s Vilanticemi okolo poldru
a pastvin. Zaráží ho nekvalitní povrch, který je nanesen na krásně hladkou silnici.
o Pan starosta mu odpověděl, že jen díky možnosti experimentálních povrchů byla
silnice opravena. Na silnici je nyní nanesený tzv. mikropostřik, která má prodloužit
trvanlivost povrchu. Dále nabídl zastupitelům, že jim e-mailem rozešle technické
specifikace.
Pan Joneš se zeptal na boule a koleje, které jsou již nyní v komunikaci vyježděny.
o Pan starosta mu odpověděl, že tyto nerovnosti již byly patrné při předání komunikace
zhotovitelem M-Silnice objednateli SÚS Královehradeckého kraje. Bylo zde
domluveno, řže se případné problémy budou řešit reklamací. Pan starosta poptával
zábradlí na mostě u poldru, SÚS sdělila, že zde budou patrně instalovány svodidla, ty
ale v projektu rozpočtovány nebyly.

Zastupitelé, ani hosté neměli dalších podnětů do diskuse a tak pan starosta jednání zastupitelstva
v 20:22 hod. ukončil
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 27.05.2020 - viz. příloha č.1 - 15. USNESENÍ ZO Dubenec
konaného dne 27.05.2020.
Příloha č.2 – Prezenční listina
Příloha č.3 – Návrh závěrečného účtu pro rok 2019
Příloha č.4 – Opis účetních dat pro účetní závěrku obce Dubenec
Příloha č.5 – Opis účetních dat pro účetní závěrku ZŠ a MŠ Dubenec
Příloha č.6 – Darovací smlouva Obec Vilnatice
Příloha č.7 – Darovací smlouva Městys Velký Vřešťov
Příloha č.8 – Darovací smlouva Obec Doubravice
Příloha č.9 – Žádost o navýšení počtu dětí v MŠ
Příloha č.10 – Žádost o příspěvek SDH Dubenec
Příloha č.11 – Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
Příloha č.12 – Žádost o zařazení obce do územní působnosti MAS Hradecký venkov
Příloha č.13 – Stanovisko HZS ke zřízení společné JPO
Příloha č.14 – Žádost o výprosu p. Ladislav Klauz
Příloha č.15 – Smlouva dotace KHK 20POVU1-0014
Příloha č.16 - Smlouva dotace KHK 20RRD10-0066
Příloha č.17 - Smlouva dotace KHK 20RRD12-0001
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Příloha č.18 – Návrh rozpočtové změny č.2/2020

Datum vyhotovení zápisu: 27.05.2020
Datum vyhotovení čistopisu zápisu: 03.06.2020

Starosta obce:

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

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

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

