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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

24.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 04.10.2012
Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 18:10 hodin. Přítomno bylo 6 členů ZO: Jaroslav
Huňat, Ing. Jaroslav Čížek, Kateřina Burešová, Miloš Brentner, Petr Krejčí a Ivana Huňatová,
DiS.
Omluvena byla Lucie Černá, dostaví se později.
Bylo přítomno 6 hostů.
Pan starosta přivítal hosty a navrhl program zasedání:
1. Program zasedání
Je navržen následující program zasedání ZO dne 04.10.2012:
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. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – Mgr. Ivana Fraňková
5. Stanovení poplatků za hrobová místa
6. Vnitřní předpis obce č. 9/2012
7. Diskuse
8. Závěr
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:
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a) Volba zapisovatele zápisu
Zapisovatelem zápisu jednání ze dne 04.10.2012 byla navržena paní Ivana Huňatová, DiS.
6–0–0
b) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Ing. Jaroslav Čížek a Miloš Brentner
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)
Starosta obce se omluvil za nezveřejnění pozvánky na elektronické úřední desce. Dne
27.09.2012 byl odvezen počítač starosty do opravy a starosta si neuvědomil, že v něm je
jediné „ftp“ připojení na web obce Dubenec, tudíž nemohla být zveřejněna pozvánka na
elektronické úřední desce. Za toto pochybení se omluvil.
Zítra, 05.10.2012, budou spuštěny nové webové stránky obce Dubenec. Bylo doporučeno
občanům zaregistrovat zde svůj mail pro automatické zasílání novinek.
V úterý, dne 02.10.2012, se konala velmi zdařilá akce pořádaná v rámci spolupráce MAS
Hradecký venkov pro děti prvních stupňů z královehradeckých škol. Zaměstnanci školy,
členy spolku včelařů, myslivců a ranče Aranca byl připraven zajímavý program. Děti se při
procházce po dubenecku dozvěděly něco o včelařství, myslivosti a v neposlední řadě i o
koních a jezdectví.
Dne 03.10.2012 se v zasedací místnosti obecního úřadu konalo školení „Budoucnost pošty
na venkově“ v rámci tzv. starostenského servisu pořádané Svazem Místních Samospráv.
Pan Chmela, tajemník sdružení, a pan Angelis seznámili cca 28 starostů
z královehradeckého a pardubického kraje o možnostech obrany proti nátlaku společnosti
Česká Pošta, s. p., vůči rušení venkovských poboček.
Dotace
- Zahájeno čerpání z OPŽP na školu
- Byla akceptována žádost na protipovodňová opatření – bezdrátový rozhlas
- Čekáme na rozhodnutí OPŽP akce zateplení OÚ čp. 210
Nové dotace
- Dnes, 04.10.2012, byla podepsána smlouva s Grant Consulting, s.r.o., na podání
žádosti pro rekonstrukci střechy a kanalizace ZŠ
- V pondělí, 08.10.2012, máme společné jednání s panem Chudým z ABC dotace a
projektantem chodníků panem Kadavým o úpravách projektu nutných k získání
dotace z fondu DIR ministerstva dopravy
- V rámci MAS žádáme o 300 tis. Kč na stavební úpravy interiéru obecního úřadu
- V rámci mikroregionu Hustířanka připravujeme žádost na obnovu techniky údržby
zeleně (profesionální křovinořez a motorovou pilu).
V 18:20 hod. odešel ze zasedací místnosti zastupitel Miloš Brentner, v 18:22 se do zasedací
místnosti vrátil zpět.
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Stavby
- 20.09.2012 předána otopná soustava ZŠ Dubenec
- Stavba bude předána pravděpodobně v příštím týdnu (41. týden), v současnosti je
dokončena fasáda, provádí se úklid lešení a okolí. Restaurátor pan Melgr opravuje
státní znak
- Byly dovezeny trubky na akci Meliorace Šedivkovy rokle v úseku Rejlovi – probíhá
vytýčení sítí
- Byla dovezena drenážní pojezdová trubka na akci Meliorace parkoviště u Šmídů,
rovněž probíhá vytyčení sítí
- V rámci akce ZKT II (zpevnění koryta toku) mne investiční technik Povodí Labe Ing.
Hušek informoval o pokračování výběrového řízení na dodavatele této akce s tím, že
první práce by už měly proběhnout tento podzim-zima (břeh Šebek, Bohatý)
- Byl opraven výtok z rybníka firmou Svoboda, a.s.
Zeleň
- V minulých dvou týdnech proběhlo čištění dešťové kanalizace, paní Kateřina
Burešová ještě dodala, že by bylo vhodné prohloubit i příkop u Novotných)
- Byl dokončen nátěr dětského hřiště
- Probíhá 3. sekání Dubence a přípravy dvou stavebních akcí (meliorace) a přechod na
zimní sezónu.
- Tatra T148, CAS 32, je v současnosti v opravě, seřízení motoru
- V listopadu bude probíhat ořez větví kolem NN vedení ČEZ, a.s., vyzýváme občany,
pokud vědí o některých kolizních místech, nahlaste toto na obecní úřad. Pan Karel
Volšička st. a pan Miloš Brentner upozornili na uvolněné sloupy, které by se měly
ČEZu nahlásit
Kultura, sport a činnost spolků
- 13.10.2012 od 14:00 hod. bude drakiáda na pastvinách za školou v místech pálení
čarodějnic, všichni jsou srdečně zváni (jak účastníci, tak pomocníci)
- Členové mladých hasičů při SDH Dubenec natřeli sloupky veřejného sportoviště,
dostanou za to nové proudnice v hodnotě 3.500,- Kč a trička s potiskem
- Členové zásahové jednotky SDH provádějí údržbu a úklid hasičské zbrojnice.
V termínu 6-7/10/2012 bude provedeno přepojení starých akumulačních kamen za
nové z tělocvičny školy, jednotka by měla být dovybavena přilbami
- Bylo doručeno rozhodnutí Krajského úřadu oproti odvolání občanského sdružení
Dubeňák, některých občanů obce a společnosti Krsped, s.r.o., oproti chystanému
hydrogeologickému průzkumu v Areálu firmy Karsit Agro, a.s. Krajský úřad námitky
zamítl a povolil pokračování v hydrogeologickém průzkumu

4. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – Mgr. Ivana Fraňková
Mezi obcí Dubenec a Mgr. Ivanou Fraňkovou byla dne 26.03.2010 sepsána smlouva o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkovým parcelám č. 1690/6, 1997/4,
1997/11 a 1997/9, všechny v k.ú. Dubenec, týkající se práva užívat domovní čistírnu
odpadních vod a zbudování venkovní splaškové kanalizace ve prospěch vlastníka
nemovitosti stavební parcely č. 312 v k.ú. Dubenec.
Nyní požádala obec o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje zřízení bezúplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č.
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1690/6, 1997/4, 1997/11 a 1997/9, všechny v k.ú. Dubenec dle GP č. 612-208/2012,
b) schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s Mgr. Ivanou Fraňkovou, bytem
Karolíny Světlé 2141, Dvůr Králové nad Labem.
5–0–1
5. Stanovení poplatků za hrobová místa
Dalším krokem k znovuobnovení smluv na hrobová místa je určení poplatků. ZO navrhuje
poplatky stanovit takto:
1.
2.
3.
4.
5.

Jednohrob do 5 m2:
Dvojhrob nad 5 m2:
Urna v řadě hrobů:
Urna v řadě uren:
Služby:

10,- Kč/rok
20,- Kč/rok
10,- Kč/rok
5,- Kč/rok
120,- Kč/rok

Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
odkládá své rozhodnutí do příštího jednání zastupitelstva obce.
6–0–0
6. Vnitřní předpis obce č. 9/2012
ZO navrhuje aktualizovat vnitřní předpis obce č. 2/2008 týkající se poskytování informací
obcí Dubenec dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který byl
schválen dne 24.04.2008 na jednání ZO. V novém vnitřním předpisu obce č. 9/2012 jsou
aktualizována některá data.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje vnitřní předpis obce č. 9/2012 – poskytování informací obcí Dubenec podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s účinností od 05.10.2012.
6–0–0
7. Diskuse
 Ing. Jaroslav Čížek se dotázal, zda lze do majetku obce pořídit jednu náhradní značku
s označením obce Dubenec, a v případě, že bude značka u silnice pomalována, bude
vyměněna za čistou. Dále se Ing. Čížek dotázal, jak se bude svítit v zimním období, že už
nyní světla v obci svítí různě. Pan Krejčí dodal, že ráno nesvítí úsek u Novotných. Pan
starosta odpověděl, že problém je v čidlech, která veřejné osvětlení spouští. VO je
rozděleno do tří částí, každá má své čidlo, které reaguje na setmění a poté opět na
rozednění. Proto některé úseky se rozsvěcují a zhasínají odlišně od ostatních. Bude to
hlášeno panu Rostislavu Rejlovi.
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 Pan Miloš Brentner se dotázal, kdy se bude řešit díra u napojení silnice před Šmídovými.
Starosta obce odpověděl, že toto již se silnicemi řešil, psal e-maily, ale nikdo nereagoval.
Znovu zaurguje.
V 18:47 se dostavila zastupitelka obce paní Lucie Černá.
8. Závěr
Jednání ZO bylo ukončeno v 18:48 hod.
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 04.10.2012 – viz příloha 24. USNESENÍ ZO Dubenec
konaného dne 04.10.2012.

Datum vyhotovení zápisu: 11.10.2012

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

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

.......................................
Miloš Brentner

