1

ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

17.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 22.07.2020
Jednání zahájil starosta obce Jaroslav Huňat v 19:03 hodin. Přítomni byli členové ZO: Jaroslav
Huňat, Veronika Bašová, Petr Čtvrtečka, Radomír Joneš, Petr Krejčí, Luboš Lesák a Bohumil
Tomášek. Zastupitelky Irena Hlavová a Renata Derdová byly z jednání omluveny. Zastupitelstvo
bylo usnášeníschopné v počtu 8 zastupitelů.

Schválení programu

1.

Pan starosta uvítal přítomné zastupitele, konstatoval, že je zastupitelstvo usnášení schopné. Poté
přečetl program jednání zastupitelstva, tak jak byl navržen v pozvánce.
Schválení programu zasedání.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
Shrnutí práce ZO, obce Dubenec.
Chodníky II. etapa, smlouvy k vypořádání pozemků pod stavbou.
Bezúplatný převod prostředků pro JPO III Dubenec.
Dar SDH Dubenec pro JPO III Dubenec.
Výběr dodavatele akce "Stavba workoutového hřiště v zahradě ZŠ Dubenec, okr. Trutnov".
Žádost o převod pozemku ppč. 2142 v k.ú. Dubenec, komunikace, do majetku obce a
zařazení do pasportu místních komunikací.
9) Projednání rozdělení pozemků v rozvojové zóně Z01 u obecního úřadu.
10) Žádost o příspěvek Farní Charita Dvůr Králové n.L.
11) Rozpočtová změna č. 4/2020.
12) Diskuse, závěr
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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Poté se dotázal zastupitelů na jejich změny a doplnění programu. Ze strany zastupitelů zájem nebyl
a tak sám přistoupil k doplnění programu.
 Žádost společnosti Orel soft o umístění vysilače na střechu Základní školy v Dubenci,
čp.156
o Bude zařazeno jako bod 12
 Darovací smlouva obce Litíč pro Základní a mateřskou školu v Dubenci
o Bude zařazeno jako bod 13
 Bod Diskuse a závěr se posouvá.
Nebylo dalších dotazů, ani připomínek, bylo přistoupeno k hlasování o programu zasedání.
181/2020-17.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 22.07.2020:
1) Schválení programu zasedání.
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
3) Shrnutí práce ZO, obce Dubenec.
4) Chodníky II. etapa, smlouvy k vypořádání pozemků pod stavbou.
5) Bezúplatný převod prostředků pro JPO III Dubenec.
6) Dar SDH Dubenec pro JPO III Dubenec.
7) Výběr dodavatele akce "Stavba workoutového hřiště v zahradě ZŠ Dubenec, okr. Trutnov".
8) Žádost o převod pozemku ppč. 2142 v k.ú. Dubenec, komunikace, do majetku obce a
zařazení do pasportu místních komunikací.
9) Projednání rozdělení pozemků v rozvojové zóně Z01 u obecního úřadu.
10) Žádost o příspěvek Farní Charita Dvůr Králové n.L.
11) Rozpočtová změna č. 4/2020.
12) Žádost společnosti Orel soft s.r.o. o umístění vysilače na střechu budovy ZŠ Dubenec
13) Darovací smlouva obce Litíč pro ZŠ a MŠ Dubenec
14) Diskuse, závěr
8-0-0

2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele
usnesení
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 22.07.2020 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.
182/2020-17.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
8-0-0

3.

Informace o činnosti OÚ Dubenec a ZO Dubenec

Pan starosta krátce informoval o práci obce a obecního úřadu.
Byly sepsány darovací smlouvy pro SDH, pan Lesák si je již převzal (Dar na činnost a dar za sběr
železného šrotu).
Byla sepsána darovací smlouva pro oddíl šachu TJ Sokol Dubenec.
Byly podepsány dokumenty aktualizace KoPÚ Lanžov.
Byla odeslána smlouvy na plynovod v rozvojové zóně u obecního úřadu.
Byly doručeny první smlouvy na dotace z Královehradeckého kraje.
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Projekty:
Proběhlo výběrové řízení na stavbu workoutového hřiště v zahradě základní školy, více jako bod
dnešního jednání.
Byly dokončeny geometrické plány pro rozdělení pozemků v rozvojové zóně Z1 u obecního úřadu,
více jako dnešní bod jednání.
I když jsme nebyli úspěšní s projektem vestavby 4 bytů v budově čp.2 (Pošta), projekt byl uložen v
tzv. zásobníku projektů byl (po schválení schodku státního rozpočtu, popřípadě došlo k odmítnutí
dotace jinou obcí) náš projekt dodatečně podpořen. Problém je v upravených podmínkách přidělení
dotace, kdy do 30/9/2020 musíme získat pravomocné stavební povolení – což je zhola nemožné a
do konce roku 2020 proinvestovat 8.200.000,- Kč. Pan starosta se zastupitelů zeptal na jejich názor,
po krátké diskusi zastupitelstvo dospělo k názoru, že riziko vrácení dotace je příliš vysoké. Pan
starosta tedy dotaci odmítne a obec požádá o podporu v roce 2021.
Práce obce a obecního úřadu.
Byly sepsány darovací smlouvy pro SDH, pan Lesák si je již převzal (Dar na činnost a dar za sběr
železného šrotu)
Byla sepsána darovací smlouva pro oddíl šachu TJ Sokol Dubenec.
Byly podepsány dokumenty aktualizace KoPÚ Lanžov
Byla odeslána smlouvy na plynovod v rozvojové zóně u obecního úřadu.
Byly doručeny první smlouvy na dotace z Královehradeckého kraje.
Projekty:
Proběhlo výběrové řízení na stavbu workoutového hřiště v zahradě základní školy, více dnes jako
bod jednání.
Byly dokončeny geometrické plány pro rozdělení pozemků v rozvojové zóně Z1 u obecního úřadu,
více jako bod jednání.
I když jsme nebyli úspěšní s projektem vestavby 4 bytů v budově čp.2 (Pošta), projekt byl uložen
v tzv. zásobníku projektů byl (po schválení schodku st.rozpočtu, popřípadě došlo k odmítnutí dotace
jinou obcí) náš projekt dodatečně podpořen. Problém je v upravených podmínkách přidělení dotace,
kdy do 30/9/2020 musíme získat pravomocné stavební povolení – což je zhola nemožné. Nyní
komunikujeme s ministerstvem o možné výjimce.
Technické služby a údržba zeleně
U obecního malého nákladního automobilu byla poškozena převodovka, úhradu za opravu řeší pan
starosta s pojišťovnou.
Bylo dokončeno druhé sečení zasakovacích pasů a biokoridorů.
Z důvodu deštivého počasí je nutné znovu sekat, proto zaměstnanci začínají od dolního konce obce
sekat celou obec.
Byly vyčištěny kanály podél chodníků.
Stále není dokončen přesun hlíny u kovárny a natření lávky, firma Pavel Bořek byla již několikrát
urgována a je jí pozastavena úhrada posledních faktur.
Sport a kultura
Proběhly akce SDH, Dubenecký pohár, Jizerská a Východočeská hasičská liga – pan starosta
pochválil SDH za perfektní organizaci a zvládnutí tak velké účasti družstev. Rovněž oznámil, že obě
soutěže navštívil hejtman Královehradeckého kraje, který rovněž pozitivně hodnotil úroveň soutěží.
Připravujeme:
SDH – Noční soutěž 29.8.2020 poprvé i pro starší žáky. Na Dubenec v letošním roce vyšlo
pořádání okresní soutěže dne 13.9.2020 a aktiv zasloužilých hasičů dne 17.9.2020.
Dubenecké posvícení plánujeme na 19.9.2020. Tentokrát bude menší a většinu soutěží si budeme
organizovat sami.
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4.

Chodníky II. etapa, smlouvy k vypořádání pozemků pod stavbou.

Pan starosta navázal na minulé jednání zastupitelstva obce, kde byly předloženy geometrické plány
pro rozdělení pozemků pod stavbami a zasmluvněná řešení majetkových nároků.
1) Rozdělení parcely ppč. 1316 a 1320/1 pro směnu za ppč. 3742 v k.ú. Dubenec
a) Ve smlouvě s vlastníkem pozemku panem Meislem je smlouvou o právu provést stavbu
dohodnuta směna částí pozemků 1316 a 1320/1, na kterých je stavba chodníku (bez plotu)
za celou parcelu 3742, která sousedí s parcelou pana Meisla za potokem.
Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení.
183/2020-17.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) Souhlasí s bezplatnou směnou pozemku ppč. 1320/8, ostatní plocha-ostatní komunikace o
výměře 46m2 v k.ú. Dubenec, dle GP 736-166/2020 ve vlastnictví pana Petra Meisla, t
za pozemek ppč.3724/1, ostatní plocha-jiná plocha o
výměře 74m2 z majetku obce Dubenec, IČ:00277801, Dubenec čp.210, 54455, Dubenec,
b) Pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem směnné smlouvy s panem Petrem Meislem,
.
8-0-0
2) Rozdělení parcely ppč. 1320/4 a následný prodej
a) Ve smlouvě s vlastníkem panem Freiem je domluven prodej části parcely 1320/4 zatížené
stavbou chodníku.
Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení.
184/2020-17.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) Souhlasí s koupí pozemku ppč. 1320/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 24m2
dle GP 736-166/2020, za celkovou kupní cenu 3200,- Kč od pana Jiřího Freie,
b) Pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem kupní smlouvy s panem Jiřím Freiem,
.
8-0-0
3) Rozdělení parcely ppč. 605/3 a 2413/1 a následný prodej
a) Ve smlouvě s paní Brdičkovou je domluven prodej části parcel 605/3 a 2413/1 zatížených
stavbou chodníků (bez plotu)
Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení.
185/2020-17.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) Souhlasí s koupí pozemku ppč. 2413/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 13m 2
dle GP 737-167/2020, za celkovou kupní cenu 650,- Kč od paní Zdeňky Brdičkové,
,
b) Pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem kupní smlouvy s paní Zdeňkou Brdičkovou,
.
8-0-0
4) Rozdělení parcely st.117 a následná směna za oddělenou část ppč. 607/1 v sousedství
ppč.607/3
a) Ve smlouvě s panem Skořepou je domluvena směna části pozemku st.117 zatíženou
stavbou chodníků za oddělená díl parcely 607/1 (bez plotu) až po hranici s parcel 607/2 a
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607/3.
Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení.
186/2020-17.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) Souhlasí s bezplatnou směnou pozemku ppč. 3830, ostatní plocha-ostatní komunikace o
výměře 11m2, oddělenou z pozemku st. 117, zastavěná plocha, ve vlastnictví pana Mgr.
Michala Skořepy,
za pozemek ppč. 607/4, zahrada o
výměře 42m2 ve vlastnictví Obce Dubenec, IČ:00277801, Dubenec čp.210, 54455, Dubenec
vše v k.ú. Dubenec, dle GP 738-168/2020,
b) Pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem smlouvy směnné s panem Mgr. Michalem
Skořepou,
.
8-0-0
5) Rozdělení parcely ppč. 607/1 a prodej k parcele ppč. 607/2
a) S vlastníkem pozemku p.č. 607/2 panem Mgr. Jiřím Peterou, byl domluven prodej oddělené
části p.č. 607/1 bez tělesa chodníku a plotu.
Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení.
187/2020-17.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) Souhlasí s prodejem pozemku ppč. 607/5 v k.ú. Dubenec, zahrada, o výměře 26m2 dle GP
738-168/2020, za celkovou kupní cenu 3300,- Kč panu Mgr. Jiřímu Peterovi,
,
b) Pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem smlouvy kupní s panem Mgr. Jiřím Peterou,
.
8-0-0
6) Rozdělení parcely ppč. 608 a ppč. 609 a směna za oddělenou část ppč. 943/1 a ppč. 2072
a) Oddělit sjezdy na 943/1 a 2072 ve vlastnictví SJM Plíštilovi a směnit za oddělenou část
parcel ppč.608 a ppč.609 v k.ú. Dubenec (bez plotu)
Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení.
188/2020-17.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) Schvaluje bezplatnou směnu dílu „c“ pozemku ppč. 943/1, ostatní plocha - ostatní
komunikace, o výměře 7m2 a dílu „d“ pozemku ppč. 2072, ostatní plocha - ostatní
komunikace, o výměře 6m2, ve vlastnictví SJM Plíštil Pavel a Plíštilová Eva,
, za díl „e“ pozemku ppč. 608, zahrada, o výměře 51m2 a díl „f“ pozemku
ppč.609, zahrada o výměře 31m2 ve vlastnictví Obce Dubenec, IČ:00277801, Dubenec
čp.210, 54455, vše v k.ú. Dubenec, dle GP 739-169/2020,
b) Pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem směnné smlouvy s SJM Plíštil Pavel a
Plíštilová Eva,
.
8-0-0

5.

Bezúplatný převod prostředků pro JPO III Dubenec.

Pan starosta oznámil, že se veliteli JPO III, panu Tomáškovi ml., podařilo od HZS Karlovarského
kraje sehnat nepotřebné vysílačky Motorola. Profesionální jednotka hasičů v Sokolově byla
modernizována a nabídla zánovní vysílačky k bezúplatnému převodu na organizační složky obcí.
Celkem se jedná o 2 vozidlové stanice a 17 osobních, přenosných, stanic v původní pořizovací
ceně 453 542,- Kč. Pan starosta navrhl tento převod schválit. Nebylo dalších dotazů a připomínek a
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tak dal pan starosta hlasovat o usnesení.
189/2020-17.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje bezúplatný převod nepotřebného majetku pro vybavení jednotky JPO III, 2x
Radiostanice vozidlová GM 300 Motorola, 17x Radiostanice přenosná GP 300 Motorola od
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IČ : 70883611, se sídlem:
Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary,
b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o bezúplatném převodu majetku s Česká
republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IČ : 70883611, se sídlem:
Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary, zastoupená: plk. Ing. Václavem Klemákem, ředitelem.
8-0-0

6.

Dar SDH Dubenec pro JPO III Dubenec.

Pan starosta oznámil, že za svou dobrovolnou činnost SDH Dubenec obdrželo darem vybavení pro
jednotku JPO III. Jedná se o zádový benzínový rosič Riwall PRO RPSD 52 s náplní 14 l, který je
vhodný pro hasební práce při požárech na polích, popřípadě desinfekci velkých prostranství. Dále
rotační bodová turbo tryska Kranzle jako doplněk vybavení vysokotlakového čističe v povodňovém
vleku. Tato tryska je vhodná k odstraňování velmi odolných nečistot. Pan starosta navrhnul od SDH
tento dar pro vybavení jednotky JPO III přijmout. Pan Joneš se dotázal na technické data
k zádovému rosiči Riwal, pan Čtvrtečka mu odpověděl, že mu technickou specifikaci může zaslat na
e-mail. Dále nebylo dotazů, ani připomínek, bylo přistoupeno k hlasování o usnesení.
190/2020-17.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje příjem movitých darů, zádový rosič Riwall PRO RPSD 52 v hodnotě 5000,- Kč a
rotační keramická turbo tryska Kranzle 05/600mm v hodnotě 3500,- Kč od 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.
8-0-0

7.

Výběr dodavatele akce "Stavba workoutového hřiště v zahradě ZŠ
Dubenec, okr. Trutnov".

Pan starosta oznámil, že výběrová komise, ve složení Petr Krejčí, Petr Čtvrtečka a Luboš Lesák,
v prvním kole dne 1.7.2020, otevřela došlé obálky s nabídkami. Po otevření obálek bylo rozhodnuto
o dotazování na jednoho z dodavatelů. Druhé kolo jednání komise se uskutečnilo 13.7.2020.
Výběrové řízení bylo hodnoceno ve dvou kritériích: 70% váhy měla nejnižší cena, 30% váhy bylo
splnění technických podmínek.
Tabulka hodnocení nabídek:
Cena bez DPH

Body

Počet
Body2
podmínek

Body
celkem

28764307

183 003,00 Kč

70,00

24

30,00

100,00

252 388,00 Kč

50,76

24

30,00

80,76

3.

CLEAN4YOU s.r.o.
28618165
WORKOUT CLUB PARKS
s.r.o.
3885224

262 558,00 Kč

48,79

24

30,00

78,79

4.

COLMEX s.r.o.

349 666,00 Kč

36,64

24

30,00

66,64

Poř.

Název

IČ:

1.

LLAMARO s.r.o.

2.

29037221
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Výběrová komise jako nejvhodnějšího dodavatele vybrala společnost LLAMARO s.r.o., IČ:
28764307, jejíž nabídka získala 100 bodů. Všem zúčastněným firmám bylo rozesláno rozhodnutí o
výběru dodavatele. V průběhu 15 dnů bylo možné odvolání proti výsledku výběrového řízení, ale
tohoto práva žádný z účastníků nevyužil. Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení.
191/2020-17.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje vítěze výběrového řízení zakázky malého rozsahu akce „Stavba workoutového
hřiště v zahradě ZŠ Dubenec, okr. Trutnov“ firmu LLAMARO s.r.o., IČ: 28764307, Na
Štěpnici 347, Potštejn, 517 43 za konečnou vítěznou cenu 183 003,- Kč bez DPH,
b) pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo stavební akce „Stavba workoutového hřiště v
zahradě ZŠ Dubenec, okr. Trutnov“ s firmou LLAMARO s.r.o., IČ: 28764307, Na Štěpnici
347, Potštejn, 517 43, zastoupenou Kateřinou Homolkovou, jednatelkou společnosti.
8-0-0

8.

Žádost o převod pozemku ppč. 2142 v k.ú. Dubenec, komunikace,
do majetku obce a zařazení do pasportu místních komunikací.

Pan Horák Miroslav nabídl obci darování části pozemku
p.č. 2142 v k.ú. Dubenec (ostatní plocha – ostatní
komunikace). Jedná se o pozemek který je pod
příjezdovou cestou k nemovitostem čp.80, čp.166 a
čp.162. Viz. obrázek:
Pan starosta dále uvedl, že v případě, že tento pozemek
obec přijme, bude zařazen do pasportu místních
komunikací a stane se z něj komunikace veřejná. Tím
odpadnou problémy vlastníků nemovitostí čp.80, čp.166
například při stavebních řízeních. Pan starosta navrhl
tento pozemek přijmout. Nebylo dotazů, ani připomínek,
bylo přistoupeno k hlasování o usnesení.
192/2020-17.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s darování pozemku p.č. 2142 v k.ú.
Dubenec,
b) pověřuje starostu obce zveřejněním záměru
přijmout pozemek p.č. 2142 v k.ú. Dubenec do
majetku obce Dubenec.
8-0-0

9.

Projednání rozdělení pozemků v rozvojové zóně Z01 u obecního
úřadu.

Pan starosta uvedl, že po dokončení geodetických prací je nutné projednat rozdělení pozemků v
rozvojové zóně Z01 na komunikace a stavební parcely. Geometrický plán s návrhem rozdělení byl
zastupitelům rozeslán jako příloha jednání. Nově vzniklé cesty s parkovacími plochami zůstanou v
majetku obce Dubenec a tím nebudou podléhat platbě za vynětí pozemku ze Zemědělského
půdního fondu. Předpokládáme, že tím se pro nové majitele pozemků zlevní stavba rodinných
domů. Situace rozdělení pozemků:
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Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení.
193/2020-17.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí s rozdělením pozemků v rozvojové zóně Z01 u obecního úřadu dle geometrického
plánu GP 741-193/2020,
b) pověřuje starostu obce zveřejněním záměru na rozdělení pozemků v rozvojové zóně Z01.
8-0-0

10.

Žádost o příspěvek Farní Charita Dvůr Králové n.L.

Pan starosta přednesl žádost Farní charity ve Dvoře Králové n.L. o příspěvek na činnost. Farní
charita jako první nabídla obci zdarma roušky, zaměstnanci se aktivně zajímali o podmínky občanů,
zejména seniorů, popřípadě matek samoživitelek a nabízela pomoc. Pan starosta navrhl žádost
schválit. Nebylo dotazů, ani připomínek, bylo přistoupeno k hlasování o usnesení.
194/2020-17.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.
8-0-0
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11.

Rozpočtová změna č. 4/2020.

Pan starosta přednesl návrh rozpočtové změny č.4/2020, který sestavil společně s účetní obce,
paní Janou Řehákovou. Na straně příjmů obec obdržela dotaci na stavbu workoutového hřiště
v zahradě ZŠ, na provoz prodejny a na školení hasičů, dále byl navýšen příjem za správní poplatky.
Na straně výdajů byly nutné změny v § 2212, 2219, 3115, 3421, 3419, 3725, 3745, 5512 a 6171..
Bylo hlasováno o usnesení.
195/2020-17.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č.4/2020.
8-0-0

12.

Žádost společnosti Orel soft s.r.o. o umístění vysilače na střechu
budovy ZŠ Dubenec

Pan starosta přednesl žádost společnosti Orel soft s.r.o. Ta požádala obec Dubenec o pronájem
střešního prostoru ZŠ Dubenec na adrese Dubenec čp.156, 54455, Dubenec, pro umístění stožáru
pro instalaci antén internetu. Nájemné za smlouvu bylo nabídnuto 12000,- Kč/rok.
Dále pan starosta uvedl, že jednal s panem Pavlem Žižkou, jednatelem společnosti a ten mu popsal
konstrukci stožáru. Jedná se o stavbu příhradového stožáru maximální délky 10m, přičemž nad
vrchol střechy je maximální vyložení 8m. Tyto údaje jsou maximální údaje, na které není potřeba
stavební povolení. Podle názoru pana Žižky bude nutné vysílač a přijímač umístit do výšky 3-4
metrů nad střechu školy.
Pan starosta vyjádřil svou obavu, kdy stožár vysílače je příliš velkým rizikem pro střechu školy, která
je zralá na celkovou rekonstrukci. Pan Joneš v diskusi zmínil, že nyní obec stojí před otázkou, zda
do obce bude vpuštěna konkurence dosavadních poskytovatelů. Pan starosta mu odpověděl, že
jeho nesouhlas s konkurencí nemá nic společného, ale jde o technický stav střechy školy a také o
provedení stožáru, který by nad touto budovou trčel. Obec má více objektů a pozemků, které může
ke stavbě stožáru nabídnout. Pan Čtvrtečka v diskusi namítnul, že smlouva je zpracována příliš
všeobecně, dále uvedl, že se jako zaměstnanec jiného poskytovatele internetu hlasování zdrží, ale
z vlastních zkušeností může zhodnotit úroveň dokumentu a hlavně to, že zde úplně chybí technická
dokumentace stožáru, která je pro samotnou stavbu velmi důležitá. Po kratší diskusi se zastupitelé
shodli, že o smlouvě hlasovat nebudou a požádali starostu, aby zajistil technickou dokumentaci
stožáru, popřípadě nabídnul firmě Orel soft s.r.o. jinou lokalitu ke stavbě.

13.

Darovací smlouva obce Litíč pro ZŠ a MŠ Dubenec

Pan starosta uvedl, že ředitelka ZŠ a MŠ Dubenec Mgr. Martina Jonešová oslovila všechny
spádové obce s žádostí o příspěvek na provoz zřizované organizace. Obec Litíč tuto žádost
projednala na svém červnovém jednání. Zastupitelstvo obce Litíč schválilo dar ve výši 10 tis. Kč pro
základní školu a 5 tis. Kč pro mateřskou školu.
Zastupitelstvo obce v souladu s rozpočtovými pravidly musí dar schválit a pověřit paní ředitelku
podpisem darovací smlouvy. Nebylo dalších dotazů a připomínek, pan starosta nechal hlasovat o
usnesení.
196/2020-17.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
Litíč, IČ: 0000851046, se sídlem Litíč 50, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, zastoupenou Lenkou
Mužíkovou, starostkou, v členění:
a) finanční dar ve výši 10.000,- Kč pro potřeby základní školy,
b) finanční dar ve výši 5.000,- Kč pro potřeby mateřské školy,
2) pověřuje ředitelku organizace Mgr. Martinu Jonešovou podpisem darovacích smluv.
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14.








Diskuse, závěr
Pan Čtvrtečka oznámil, že do kontejneru u požární zbrojnice někdo vyváží stavební odpady.
Bohužel k tomuto zjištění došlo pozdě a na kamerovém záznamu se záznam osoby
nedochoval, ale nyní budou kontrolovat kamery denně.
o Pan Joneš se dotázal kdo má ke kamerovým záznamům přístup. Pan Čtvrtečka mu
odpověděl, že on, pan Tomášek a starosta. Pan starosta dále doplnil, že kamerový
systém je oficiálně zapsán na Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Pan Volšička se dotázal na poruchu meteostanice na obecním úřadu.
o Pan starosta mu odpověděl, že v současnosti meteostanice vykazuje špatné teploty,
zrušil tedy odesílání dat na web obce. Jelikož se jedná o starší typ, bylo mu
výrobcem doporučeno stanici demontovat a zaslat na opravu. V srpnu bude tedy
stanice demontována a odeslána k opravě.
Pan Deger se dotázal na další opravy komunikací, zvláště na komunikace v horním
Dubenci.
o Pan starosta mu odpověděl, komunikace se budou opravovat koncem srpna, až
bude posečená tráva v obci. Oprava bude asfaltovým recyklátem, zhutněním vibrační
deskou a zástřikem asfaltovou emulzí.
Pan starosta dále informoval zastupitele:
o Byly prořezány lípy u kostela, jedna z lip bude vyvázána bezpečnostní vazbou, církev
se bude spolupodílet na platbě za práci stromolezce.
o Byla odeslána žádost o kompenzaci ceny dřeva způsobenou kůrovcovou kalamitou
v roce 2019. Bylo zažádáno o kompenzace ve výši 434 tis. Kč

Zastupitelé, ani hosté neměli dalších podnětů do diskuse a tak pan starosta jednání zastupitelstva
v 20:21 hod. ukončil
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 24.06.2020 - viz. příloha č.1 - 17. USNESENÍ ZO Dubenec
konaného dne 22.07.2020.
Příloha č.2 – Prezenční listina
Příloha č.3 – Smlouva Orel soft s.r.o., + fotografie instalace stožáru+e-mailová komunikace
Příloha č.4 – Geometrický plán rozdělení komunikace p. Horáka
Příloha č.5 – Geometrický plán rozdělení pozemků v rozvojové zóně
Příloha č.6 – Žádost Farní charita
Příloha č.7 – Rozpočtové opatření, návrh, 04/2020
Příloha č.8 – Smlouva Obec Litíč, finanční dar ZŠ a MŠ
Datum vyhotovení zápisu: 22.07.2020
Datum vyhotovení čistopisu zápisu: 10.08.2020

Starosta obce:

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

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

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

