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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

28.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 31.01.2013
Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 18:10 hodin. Přítomno bylo 6 členů ZO: Jaroslav
Huňat, Ing. Jaroslav Čížek, Kateřina Burešová, Petr Krejčí, Ivana Huňatová, DiS, a Lucie
Černá.
Omluven byl Miloš Brentner.
Přítomni byli 4 hosté.
Pan starosta přivítal hosty a navrhl program zasedání:
1. Program zasedání
Je navržen následující program zasedání ZO dne 31.01.2013:
Je navržen program zasedání:
1.
Schválení programu zasedání
2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení
3.
Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci (nebo ZO Dubenec)
4.
Návrh nové vyhlášky č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Dubenec, zrušení vyhlášky č. 3/2012
5.
Návrh nové vyhlášky č. 2/2013, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 4/2011
6.
Žádost Mysliveckého sdružení Dubenec o příspěvek na činnost
7.
Žádost Základní Školy Dukelských bojovníků a mateřské školy, Dubenec o příspěvek
8.
Žádost kroužku mladých modelářů při ZŠ Dubenec o příspěvek na pořádání výstavy
9.
Smlouva o výpůjčce movitého a nemovitého majetku s SDH Dubenec
10. Vnitřní předpis obce č. 1/2013, odpisový plán
11. Vnitřní předpis obce č. 2/2013, hospodaření příspěvkových organizací
12. Diskuse a závěr
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Pan starosta nechal o tomto návrhu usnesení hlasovat.
6-0–0
2. Volba zapisovatele zápisu, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení:
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
a) Volba zapisovatele zápisu
Zapisovatelem zápisu jednání ze dne 31.01.2013 byla navržena paní Ivana Huňatová, DiS.
6–0–0
b) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Ing. Jaroslav Čížek a Petr Krejčí
6–0–0
c) Volba zpracovatele návrhu usnesení
Zpracovatelem návrhu usnesení byla navržena paní Kateřina Burešová
6–0–0
3. Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci (nebo ZO Dubenec)
Práce úřadu
Inventury
Příprava výběrových řízení na akce:
 MŠ – zateplení a změna zdroje vytápění – již odkomunikováno se stavebním úřadem,
ředitelem školy a paní Andrlovou. Rozhodnuto rozdělení na 4 stavební objekty.
SO.01 – stavební úpravy, SO.02 – změna zdroje vytápění, SO.03 – nová otopná
soustava, SO.04 – nové WC a umývárna
 OÚ – zateplení – příprava projektové dokumentace pro soutěž společně s firmou
Trio-projekt, rovněž příprava změn venkovní elektroinstalace - osvětlení budovy,
parku a hřiště + venkovní sloupek s poměrným měřením elektrické energie na
parkovišti před OÚ pro připojení pouťových atrakcí, stánků, cirkusu apod.
 OÚ – multigenerační zóna – příprava dokumentace pro výběrové řízení
 Pojištění – Ing. Čížek dokončil text zadávací dokumentace
Byla zahájena stavba ZKT II, Zpevnění koryta toku
Zeleň
Vyhrnování sněhu, natírání dveří a zárubní na OÚ, příprava umývárny a WC v přízemí na
rekonstrukci, opravy a údržba techniky, stavba přístřešku na uskladnění dřeva.
Kultura a sport
Kultura – příprava akcí na letošní rok:
 09.03.2013 karneval pro děti
 8.06.2013 dětský den
Sport – proběhlo novoroční bruslení na zimním stadionu ve Dvoře Králové nad Labem. V
Dubenci je znovu v provozu kluziště na sportovišti u požární zbrojnice, upravili jsme světla a
svítíme do 20:00 hod.
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Dále proběhla valná hromada hasičů, kde byl zvolen nový výbor – starostou hasičů je Lubo
Lesák ml. a velitelem hasičů Ondřej Tomášek.
4. Návrh nové vyhlášky č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Dubenec, zrušení vyhlášky č. 3/2012
Je nutné změnit vyhlášku č. 3/2012 a nahradit jí vyhláškou novou. Jejím schválením bude
tato vyhláška zrušena.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2013, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Dubenec.
6–0–0
5.
Návrh nové vyhlášky č. 2/2013, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 4/2011
Je nutné změnit vyhlášku č. 4/2011 a nahradit jí vyhláškou novou. Jejím schválením bude
tato vyhláška zrušena.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2013, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 4/2011.
6–0–0
6. Žádost Mysliveckého sdružení Dubenec o příspěvek na činnost
Dne 23.01.2013 obdržela obec Dubenec žádost mysliveckého sdružení Dubenec o
poskytnutí dotace na činnost výše uvedeného sdružení.
V této žádosti žádají o příspěvek na nákup řeziva pro opravy stávajících krmelců a na
výstavbu nových. Členové Mysliveckého sdružení se rovněž aktivně podíleli na vybudování
zábran proti poškození nových výsadeb na jednotné pozemkové úpravě v Jedlině a dále se
budou podílet na její údržbě.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč mysliveckému sdružení
Dubenec.
6–0–0

4
7. Žádost Základní Školy Dukelských bojovníků a mateřské školy, Dubenec o
příspěvek
Dne 15.11.2012 podal ředitel ZŠ Mgr. Aleš Malý žádost o příspěvek na pořízení keyboardu
YAMAHA (elektronické varhany) pro činnost hudebního, dramatického a tanečního kroužku.
Celkové náklady na pořízení jsou 19.022,- Kč, tato částka bude hrazena z příspěvku obce,
rozpočtu školy, prostředků SRPDŠ. Technika bude mimo jiné využita i při prezentaci školy na
akcích pro veřejnost (Noc kostelů, Den matek, vystoupení pro seniory apod.).
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje dar v hodnotě 5.000,- Kč Základní Škole Dukelských bojovníků a mateřské
škole, Dubenec, IČ: 75017881.
6–0–0
8. Žádost kroužku mladých modelářů při ZŠ Dubenec o příspěvek na pořádání výstavy
Na posledním jednání ZO předal Ing. Ladislav Provazník osobně žádost o příspěvek na
pořádání výstavy papírových modelů. Nutno podotknout, že kroužek papírových modelů při
ZŠ v Dubenci si již vybudoval velmi dobré jméno a reprezentuje základní školu i obec na
různých soutěžích a výstavách. Letos je Dubenecká soutěž zařazena nejen do papírové ligy
CPM, ale současně byl i Dubenec vybrán pro pořádání Mistrovství České Republiky. Ing.
Provazník ve své žádosti žádá o částku 5.000,- Kč, kterou použijí na zajištění soutěže,
rozhodčí, propagaci, ceny, diplomy apod.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje dar v hodnotě 5.000,- Kč kroužku modelářů při Základní Škole Dukelských
bojovníků a mateřské škole, Dubenec IČ: 75017881.
6–0–0
9. Smlouva o výpůjčce movitého a nemovitého majetku s SDH Dubenec
Pro administrativní podložení spolupráce Obce Dubenec s SDH Dubenec je navrženo uzavřít
smlouvu o výpůjčce. Touto smlouvou by si SDH Dubenec půjčila nemovitý a movitý majetek
obce - požární zbrojnici čp. 153, vyjma majetku zásahové jednotky a telefonní ústředny O2
Telefónica (podobná smlouva je i s organizací ZŠ Dubenec na zapůjčení budovy školy,
školky a pozemků). Součástí smlouvy jsou povinnosti a práva, která přejdou na SDH,
zejména povinnosti spočívající v péči o budovu, spolupodílení se na platbách za energie a
vodné apod.
Jelikož je budoucí trend převádět maximum práce při ochraně majetku a osob na obce,
mohou SDH, které většinou zajišťují požární ochranu v obci, žádat o dotace na vybavení,
modernizaci budov a podobně. Zdárným příkladem je současný neúspěch při podání žádosti
o dotaci na modernizaci budovy (výjezdová vrata) ze strany obce a úspěch ze strany SDH. V
podstatě SDH by bez smlouvy o výpůjčce nemohlo investovat dotační peníze do budovy v
majetku obce. Koncept smlouvy je v příloze. Vzhledem k tomu, že nyní probíhají ve vedení
SDH personální změny, a vzhledem k tomu, že se k předloženému návrhu smlouvy zatím
SDH nevyjádřilo, nebude tato smlouva dnes schválena, je zde předložena na vědomí.
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10. Vnitřní předpis obce č. 1/2013, odpisový plán
Od roku 2012 mají obce povinnost účetně odepisovat svůj majetek. V roce 2012 mohly obce
postupovat dle čús č. 708 („odpisování dlouhodobého majetku“), tzn. že odpisovaly dle
zjednodušeného způsobu. Od r. 2013 se již tento způsob používat nesmí. Usnesením ZO byl
schválen způsob zrychlený. Pro tento způsob musí být ZO ještě schválen vnitřní předpis
obce – Odpisový plán.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje vnitřní předpis obce č. 1/2013, odpisový plán.
6–0–0
11. Vnitřní předpis obce č. 2/2013, hospodaření příspěvkových organizací
Obec Dubenec do současnosti spolupracovala se svou organizací Základní Škola
Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec pouze na základě zřizovací listiny a
smlouvy o výpůjčce. Auditem Královéhradeckého kraje byla obci ústně vytknuta současná
spolupráce na základě „gentelmanské“ dohody, zejména v souvislostech s vracením
přebytku rozpočtu školy zpět do rozpočtu obce. Toto musí být řešeno vnitřním předpisem,
který dává pravidla a povinnosti jak zřizovateli, tak i zřizované organizaci. Tento předpis
připravil Ing. Čížek.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje vnitřní předpis obce č. 2/2013, financování příspěvkových organizací
zřízených obcí Dubenec.
6 –0–0
12. Diskuse
 Paní Černá ještě jednou upřesnila datum dětského dne.
 Pan Volšička se dotázal, jak byly vyřešeny radiátory ve škole, na které s při
předminulém jednání dotazoval ing. Provazník. Pan starosta odpověděl, že v rámci
reklamace. Firma VK Investing provedla změnu ukotvení, tj. doplnění o další kotvy.
Pan Vojtíšek jednatel firmy VK Investing s.r.o. písemně informoval starostu obce o
tom, že vyvolá jednání s firmou Hermann, která je dovozcem tohoto typu radiátorů.
Dále mu, telefonicky sdělil, že v jednání nenalezli shodu, firma Herrmann neuznala,
že jsou radiátory špatné a VK Investing neuznal, že by je špatně instaloval. Na
základě tohoto jednání bylo obci zasláno stanovisko dodavatelské firmy VK Investing
s.r.o. a to takové, že prohnuté radiátory bude řešit změnou kotvení, kdy u 17
radiátorů z celkových 60 bylo změněno ukotvení. Jedna firma dodala materiál, druhá
práci. Na celkovou záruku za dílo toto nemá vliv.
 Paní Černá se zeptala, jak je to se smlouvami pana Paclíka (na prodej pozemků u
Fary). Pan starosta odpověděl, že požadavek na KÚ byl doručen, čeká se, až budou
podklady z KÚ poskytnuty.
 Pan starosta informoval, že mu byla dodána společností Karsped s.r.o. nová
projektová dokumentace k výstavbě bioplynové stanice. V tomto novém projektu byla
při zachování stejného elektrického výkonu mírně snížena potřeba biomasy a byl
upraven tak, aby vyhovoval výsledkům hydrogeologického průzkumu. Pan starosta
dále informoval, že dnes podal vyjádření společnosti Karsped na bioplynovou stanici,
kde požaduje snížení výkonu, z důvodu neúměrného provozu, ohrožení vodního
zdroje a celkové hlučnosti – projekt se nachází v centru obce v blízkosti obytné zóny
a dalších bytových domů. Dále informoval, že společnost Karsped s.r.o. podala
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žalobu na rozhodnutí vodoprávního úřadu a proti krajskému úřadu – dle slov hosta
p.Čtvrtečky se jedná o první žalobu tohoto znění v ČR.

Jednání ZO bylo ukončeno v 19:58 hod.

Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 31.01.2013 – viz příloha 28. USNESENÍ ZO Dubenec
konaného dne 31.01.2013.

Datum vyhotovení zápisu: 07.02.2013

Starosta obce:
.......................................
Jaroslav Huňat

Ověřovatelé zápisu:
..........................................
Ing. Jaroslav Čížek

.......................................
Petr Krejčí

