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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

27.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 20.12.2012
Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 18:05 hodin. Přítomno bylo 7 členů ZO: Jaroslav
Huňat, Ing. Jaroslav Čížek, Kateřina Burešová, Miloš Brentner, Petr Krejčí, Lucie Černá a
Ivana Huňatová, DiS.
Přítomno bylo 11 hostů.
Pan starosta přivítal hosty a navrhl program zasedání:
1. Program zasedání
Je navržen následující program zasedání ZO dne 20.12.2012:
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. Rozpočtová změna č. 4/2012
5. Projednání rozpočtu obce na rok 2013
6. Žádost společnosti RWE o zřízení věcného břemene
7. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě kupní se společností Paclík, s.r.o.
8. Žádost o příspěvek společnosti Hospic Anežky České v Červeném Kostelci
9. Nabídka spolupráce v projektu Cesta vzkazů
10. Výběr dodavatele pro akci "Návrh znaku a praporu obce Dubenec"
11. Diskuse
12. Závěr
Pan starosta nechal o tomto návrhu usnesení hlasovat.
7-0-0
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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 20.12.2012 byla navržena paní Ivana Huňatová, DiS.
7–0–0
b) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Ing. Jaroslav Čížek a Miloš Brentner
7–0–0
c) Volba zpracovatele návrhu usnesení
Zpracovatelem návrhu usnesení byla navržena paní Kateřina Burešová
7–0–0
3. Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci (nebo ZO Dubenec)
Práce úřadu
Chystáme inventury, rozpočet, kalkulace.
V pátek 14.12.2012 se předalo staveniště Povodí Labe - Zpevnění Koryta toku Hustířanky II.
Zeleň
Vyhrnujeme sníh, chybí nám sypač, necháme na něj zpracovat nabídku a předložíme ji na
příštím ZO.
Kultura, sport a činnost spolků
Proběhly akce
01.12.2012 – Mikulášská – na úřadě – cca 70 lidí
02.12.2012 – 1. Adventní koncert – Kostel Sv. Josefa
Připravujeme
24.12.2012 – Půlnoční mše, slouží pí Holínská – kazatelka církve Československé
4. Rozpočtová změna č. 4/2012
Jako každý rok se musí rozpočet tzv. vynulovat a upravit poslední rozpočtovou změnou.
Nejsme v tísni, ani nám nehrozí žádný postih, a proto nevyužívám své pravomoci a
rozpočtovou změnu předkládám ke schválení ZO. Viz Příloha bod 4.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2012.
7–0–0
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5. Projednání rozpočtu obce na rok 2013
Od 05.12.2012 je zveřejněn návrh rozpočtu obce Dubenec na rok 2013. Viz příloha - úplný
rozpočet na rok 2013. Z větších investic nás čeká především změna zdroje a zateplení MŠ,
chodník od obchodu Jednota k obchodu Paclík papírnictví, parkové úpravy v obci, hřiště u
OÚ. Dále máme zažádáno o dotaci na střechu ZŠ a kanalizaci v ZŠ.
Ing. Jaroslav Čížek vysvětlil zastupitelům i přítomným hostům nejvyšší příjmy a výdaje obce
v roce 2013 a zodpověděl případné otázky k tomuto rozpočtu.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
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 2013,
navržený v následujícím sestavení: Celkové příjmy ve výši 12.824 tis. Kč, výdaje ve výši
13.284,20 tis. Kč, financování 460,20 tis. Kč.
7–0–0
6. Žádost společnosti RWE o zřízení věcného břemene
Společnost Paclík, s.r.o., dokončila výstavbu inženýrských sítí v lokalitě „U fary“. Pro
připojení plynovodu společnosti Paclík, s.r.o., k hlavnímu plynovodnímu řadu je nutné se
společností VČP Net, s.r.o., zastoupené společností RWE GasNet, s.r.o., která je vlastníkem
plynovodu, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se
zřízením stavby. Právo věcného břemene spočívá v právu zřídit a provozovat na pozemku
p.p.č 2023/1 v k.ú. Dubenec (vlastníkem je obec) plynárenské zařízení a v právu vstupovat a
vjíždět na tento pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a
provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Toto břemeno je úplatné a bude
jej hradit investor, tedy společnost Paclík, s.r.o. Společností RWE GasNet, s.r.o., je
doporučeno toto břemeno hradit jednorázově, minimálně však 500,- Kč.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č.
2023/1 v k.ú. Dubenec za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč
bez příslušné sazby DPH a s provedením stavby na pozemkové parcele č.
2023/1 v k.ú. Dubenec,
b) schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a
souhlasu se zřízením stavby se společností VČP Net, s.r.o., se sídlem
Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, která je na základě plné moci
zastoupena společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17
Ústí nad Labem.
7–0–0
7. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě kupní se společností Paclík, s.r.o.
Obec Dubenec dne 26.03.2009 usnesením č. 7 schválila uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě kupní s panem Paclíkem. Jedná se o odkoupení pozemků včetně inženýrských sítí
v lokalitě „U Fary“ (kanalizace, vodovod a komunikace), které je podmíněno kolaudací
předmětu prodeje a postavením šesti rodinných domů a v obci Dubenec trvale přihlášených
12 nových občanů, bydlících v postavených rodinných domech v případě první splátky ve
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výši 375.000,- Kč a postavením osmi rodinných domů a v obci Dubenec trvale přihlášených
20 nových občanů, bydlících v postavených rodinných domech v případě čtvrté splátky ve
výši 375.000,- Kč.
Dne 26.11.2012 se dostavil p. Milan Paclík na jednání na obecní úřad. Důvodem tohoto
jednání byla výše zmíněná smlouva.
Pokud pomineme špatně sepsané usnesení ZO, na základě kterého je výše uvedená
smlouva od počátku pravděpodobně neplatná, pan Paclík sám oslovil starostu obce s tím, že
si je vědom toho, že není schopen plnit závazky určené touto smlouvou. Dokončuje však
stavbu inženýrských sítí a bude potřebovat součinnost s obcí především při připojení a
provozování vodovodního řadu a kanalizace.
Je navrženo revokovat původní usnesení ZO ze dne 26.03.2009 a tím tuto smlouvu zrušit.
Dále je navrženo jednat o dalších podmínkách provozování, či předání vodovodního řadu a
kanalizace se společností Paclík, s.r.o.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) ruší své usnesení č. 7 ze dne 26.03.2009,
b) ukládá starostovi obce zajistit nabývací tituly k pozemkům v lokalitě „u Fary“
ve vlastnictví společnosti Paclík, s.r.o.
7–0–0
8. Žádost o příspěvek společnosti Hospic Anežky České v Červeném Kostelci
Obecní úřad v Dubenci obdržel od Oblastní charity Červený Kostelec, střediska Hospic
Anežky České žádost o poskytnutí příspěvku v jakékoliv výši na provoz Hospice Anežky
České a Mobilního Hospice Anežky České. Hospic poskytuje od roku 1996 komplexní péči
těžce nemocným a umírajícím lidem i jejich rodinám. Mobilní hospic nabízí již přes rok
nepřetržitou terénní odbornou lékařskou péči ve svém regionu v součinnosti s týmem
odborných pracovníků.
Vzhledem k tomu, že nemáme v rozpočtu na rok 2012 finanční prostředky na tento
příspěvek, navrhujeme schválit poskytnutí tohoto příspěvku s plněním v roce 2013.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje vyplacení finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč Oblastní charitě Červený
Kostelec, se sídlem 5. května 1170, 549 41, Červený Kostelec na provoz Hospice Anežky
České a Mobilního Hospice Anežky České.
6–1–0
9. Nabídka spolupráce v projektu Cesta vzkazů
Obecní úřad v Dubenci obdržel nabídku na zapojení se do projektu prohlubujícího podnikání
v oblasti turistiky CESTA VZKAZŮ. Jedná se o prostor pro 19.000 vzkazů jednotlivců, kteří
zde mohou zveřejnit, cokoliv je napadne. Tyto vzkazy jsou postupně umisťovány na dubové
zastřešené sloupy. Další prostor je rezervován pro cca 6.000 vizitek měst a obcí v ČR.
Celkem zde bude vyvěšeno na dobu nejméně 30 let 25.000 dubových destiček, které budou
zajímavou a zřejmě nejkurióznější turistickou atrakcí v ČR. V současné době jsou postaveny
4 sloupy a pracuje se na dalších 71 sloupech.
Projekt, který vzniká ve Špindlerově Mlýně, je jediným tohoto typu na světě a po jeho
konečné realizaci se bude ucházet o zapsání do světové knihy rekordů.
Cena za nejmenší prostor včetně všech poplatků na dobu 30 let začíná na jednorázové
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částce 800,- Kč, tj. 27,- Kč/rok.
75 měst a obcí z okresu Trutnov má rezervovanou plochu na sloupu č. 2, sloup č. 1 je již
obsazen vzkazy, které si zakoupili návštěvníci města. Pokud nabídku nepřijmeme, bude
zbytek plochy nabídnut veřejnosti a pro obec Dubenec již nebude možné se do projektu
zapojit.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
neschvaluje zapojení se do projektu CESTA VZKAZŮ.
7–0–0
10. Výběr dodavatele pro akci "Návrh znaku a praporu obce Dubenec"
Poptávka: ZNAK A VLAJKA pro obec DUBENEC.
Výstup práce: Počítačově zpracovaný prvopis Parlamentem ČR schváleného znaku a vlajky
obce.
Charakter práce: Variantně zpracovaný barevný návrh znaku a vlajky v souladu s
heraldickými a vexilologickými pravidly a na základě historických podkladů, například
historického pečetního znamení obce - včetně archivního a/nebo knihovního průzkumu a
včetně zajištění schválení v Parlamentu ČR.
Postup práce:
1. Heuristika - nalezení a shromáždění historických podkladů, např. staré pečeti obce (pokud
existovala), nebo místopisných textů o obci (v příslušných archivních a/nebo knihovních
fondech - v případě Vaší obce by se jednalo především o zemské archivní fondy v Praze),
2. Návrh znaku a vlajky v několika (min. 8) v barevně a/nebo kompozičně odlišných
variantách, kresba, počítačové zpracování, barevný tisk variant návrhu ve formátu a4,
3. Konzultace se členem podvýboru, zajištění KLADNÉHO vyjádření k návrhu = jistota
schválení v Parlamentu,
4. Předložení návrhu obci (kresby variant návrhu symbolů + vysvětlující text s blasonem popisem - znaku a vlajky),
5. Zpracování případných připomínek zastupitelstva v souladu s heraldickými pravidly,
6. Zpracování žádosti s přílohami k podání do Parlamentu (dle závazné metodiky podvýboru
pro heraldiku).
Obec kontaktovala tyto firmy:
1
Mgr. Jan Tejkal, heraldická tvorba, Záblatská 25, 713 00 Ostrava-Heřmanice
2
Miroslav J. V. Pavlů, heraldik, Školská 346, Kelč.
Nejlevnější nabídka byla uchazeče č. 1 a to za 13.600,- Kč bez DPH.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje zpracování znaku a vlajky pro obec Dubenec Mgr. Janem Tejkalem,
heraldická tvorba, Záblatská 25, 713 00 Ostrava – Heřmanice za cenu 13.600,- Kč bez DPH.
5–2–0
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11. Diskuse





















pan starosta informoval přítomné, že obec učiní poptávku u operátorů mobilních sítí o
nabídku jejich služeb, v případě výhodnější nabídky, než je nyní u operátora O2, by
obec přešla k tomuto operátoru,
dále informoval o tom, že se na obec Dubenec obrátili další občané se žádostí o
příspěvek na vybudovanou přípojku k obecnímu vodovodu, kdy tuto přípojku
vybudovali na vlastní náklady a nebyla využita nabídka společnosti Stavoka, a.s., při
budování hlavního řadu obecního vodovodu, a kdy přípojka byla delší než 30 m.
Obec bude v tomto případě sepisovat s těmito občany darovací smlouvy na základě
schválení v ZO,
pan Meisel vznesl připomínku, aby se ZO zamyslelo nad místním hřbitovem, bylo by
vhodné vydláždit nebo jinak zpevnit hlavní „cestu“ na hřbitově, další věcí je osvětlení
hřbitova, kdy v noci na hřbitově nesvítí žádná lampa, pouze na parkovišti před
hřbitovem. Pan starosta k tomuto sdělil, jaké úpravy by měly u hřbitova probíhat,
Ing. Provazník podotkl, že pokud budeme trpěliví, budou jistě v budoucnu i po
dotacích na školy a školky i dotace na hřbitovy,
Ing. Čížek řekl, že se také přimlouvá na přípravu nějakého projektu na úpravu
hřbitova, který by se dal v budoucnu v případě dotací využít,
paní Degerová se dotázala, jak je to se svícením v obci. Pan starosta vysvětlil, že
hodiny v rozvaděčích jsou staré, rozdělené na 3 části, kdy každá část může rozsvěcet
a zhasínat v jinou dobu. Bude probíhat údržba tohoto osvětlení včetně elektropřípojky
na parkovišti u obecního úřadu,
pan Meisel se dotázal, proč nemáme využité spínání světel na HDO (hromadné
dálkové ovládání). Pan starosta odpověděl, že se zeptá pana Rostislava Rejla, zda
by toto bylo pro obec výhodné,
paní Degerová se zeptala, zda se budou opravovat cesty v horním Dubenci. Pan
starosta odpověděl, že by se mělo v příštím roce investovat cca 300 tis. Kč do oprav
místních komunikací. V rámci Mikroregionu Hustířanka probíhá akce pasportizace
komunikací a svislého dopravního značení,
Ing. Provazník se dotázal, zda je již zaměřen vodovod z důvodu věcného břemene.
Pan starosta odpověděl, že je domluven s panem Marinicou ze společnosti IVK
Group, a.s., který provede vytyčení vodovodu v terénu a dále s panem Krausem
z odboru informatiky – správy GIS z Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem,
který vodovod zaměří geodeticky. A dále že dohoda o odložení platby faktury za
vyhotovení vodovodní přípojky stále platí,
Ing. Provazník upozornil, že si škola podala žádost o příspěvek na hudební kroužek a
nyní si podala žádost na příspěvek na modelářský kroužek. Pan starosta odpověděl,
že tyto žádosti budou projednány v příštím jednání ZO,
Paní místostarostka upozornila, že popelnice se budou vyvážet dne 24.12.2012, a že
se od roku 2013 mění svozový den z pondělí na čtvrtek, avšak první svoz proběhne
v pátek 04.01.2013, dále pak bude pokračovat v pravidelných 14 denních svozech
každý čtvrtek,
Pan Meisel se dotázal, zda obec vymáhá pohledávky, v jakém stavu jsou vymáhány
phledávky za paní Šimkovou. Pan starosta odpověděl, že byl podat trestní oznámení
na bývalou starostku Yvetu Šimkovou za porušení povinností při správě svěřeného
majetku, avšak na Policii ČR mu bylo odpovězeno, že toto nelze řešit trestním
oznámením, ale občanskosprávním sporem. Dále se dotázal, zda jsou vymáhány
pohledávky za odpady, vodu apod., pan starosta řekl, že byly rozeslány upomínky
občanům, kteří mají nedoplatky,
Paní Degerová řekla, že má obec nyní hezké webové stránky, jedninným
nedostatkem je ale chybějící archiv. Pan starosta odpověděl, že v minulosti byl archiv
špatně označen datumy, nyní se vše musí upravovat a postupně vkládat do galerie
dokumentů, která se rovněž vytváří,

7


Paní Černá se dotázala, zda je podána výpověď s pojišťovnou na uzavřenou smlouvu
o pojištění majetku obce, aby se mohlo vyhlásit výběrové řízení na uzavření nové
smlouvy na pojištění majetku obce. Pan starosta odpověděl, že smlouva byla
uzavřena na dobu určitou 1 rok, kdy se uzavírá smlouva nová.

12. Závěr
Jednání ZO bylo ukončeno v 19:35 hod.
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 20.12.2012 – viz příloha 27. USNESENÍ ZO Dubenec
konaného dne 20.12.2012.

Datum vyhotovení zápisu: 28.12.2012

Starosta obce:

Ověřovatelé zápisu:

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

J.Čížek, v.r.
..........................................
Ing. Jaroslav Čížek

M.Brentner, v.r.
.......................................
Miloš Brentner

