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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

23.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 13.09.2012
Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 18:13 hodin. Přítomno bylo 6 členů ZO: Jaroslav
Huňat, Ing. Jaroslav Čížek, Kateřina Burešová, Lucie Černá, Petr Krejčí a Ivana Huňatová,
DiS.
Omluven byl Miloš Brentner.
Bylo přítomno 7 hostů.
Pan starosta přivítal hosty a navrhl program zasedání:
1. Program zasedání
Je navržen následující program zasedání ZO dne 13.09.2012:
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. Přehled financování zakázky "Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ v Dubenci"
5. Projednání vodovodní přípojky k čp. 58 a zřízení věcného břemene na p.p.č. 1266 a
p.p.č. 1997/6, obě v k.ú. Dubenec
6. Projednání zřízení věcného břemene na p.p.č. 1692/1 v k.ú. Dubenec
7. Projednání žádosti o dotace na rekonstrukci střechy ZŠ a MŠ a rekonstrukci kanalizace v
ZŠ - projednání smlouvy o dílo
8. Projednání darovací smlouvy - poškozený umělý povrch tenisového kurtu pro HZS České
Republiky
9. Žádost o pronájem obecního bytu č. 2 v čp. 156, ZŠ Dubenec
10. Žádost Diakonie ČCE o příspěvek na krytí provozních nákladů
11. Nabídka zpracování znaku a praporu obce Dubenec - Heraldická kancelář
12. Projednání prodeje pozemku p.p.č. 682/1 v k.ú. Dubenec
13. Projednání prodeje pozemků p.p.č. 1709/1 a p.p.č. 1710, oba v k.ú. Dubenec
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14. Diskuse
15. Závěr
Pan starosta doplnil tento program ještě o další dva body jednání:
14.
15.
16.
17.

Žádost občanského sdružení Baťůžek o příspěvek
Projednání odměny – posvícenský fotbalový turnaj
Diskuse
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:
a) Volba zapisovatele zápisu
Zapisovatelem zápisu jednání ze dne 13.09.2012 byla navržena paní Ivana Huňatová, DiS.
6–0–0
b) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Ing. Jaroslav Čížek a Lucie Černá
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)
Dotace
- Škola – podepsána úvěrová smlouva s Českou spořitelnou, a.s. na 8 mil. Kč s
možností nedočerpání úvěru. Obec má zřízený běžný účet u ČS, platby budou
uvolňovány z úvěrového účtu oproti dodaným fakturám, rovněž peníze ze SFŽP
budou poukazovány na tento účet. První platby za faktury proběhnou příští týden.
- Školka – zpracovává se prováděcí projektová dokumentace.
- Obecní úřad - zateplení – stále čekáme na rozhodnutí o poskytnutí dotace.
- Bezdrátový rozhlas – dokončena administrace, čekáme na podpis rozhodnutí o
přidělení dotace.
Nové dotace
- Příprava chodníky – úsek od JEDNOTA, spotřební družstvo, k papírnictví
PACLÍK, s.r.o., je za cca 2 mil. Kč, probíhá jednání s firmou ABC Dotace o
podání žádosti na Státním fondu dopravní infrastruktury (SFDI) s plněním 70 –
100 % dle závažnosti stavby. Součástí tohoto projektu je přechod pro chodce u
sportoviště, u kovárny a u papírnictví u Paclíků, dále ocelová lávka pro chodce
vedle mostu u Meislů.
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Stavby
- Škola - vše dle plánu a harmonogramu. Rozpočet není navýšen, firma VK
Investing, s.r.o., bude dokončovat plynovou přípojku, poté bude následovat
finální fakturace. Patrně bude o 200 tis. levnější. Interiér předán podle plánu a
školní docházka byla zahájena 03.09.2012 tak, jak bylo dohodnuto.
Zeleň
- Hřiště - uplatněno pojištění, předáno 12.09.2012, bez problémů opraveno.
Faktura zaslána k likvidaci pojišťovně Kooperativa, a.s., čekáme na vyřízení.
- Proběhlo natření a údržba atrakcí na dětském hřišti speciálními barvami.
Stromy
- Kácení lípy u Lazeckých, levá lípa při pohledu na pomník u Lazeckých je prasklá
včetně ocelové obruče. Čeká se na posudek zda lípu skácet, nebo zda se dá
ještě zachránit.
Kultura, sport a činnost spolků
- Proběhl:
a)
Pohádkový les, 103 dětí – hezké počasí, úspěch
b)
Fotbalové utkání svobodní x ženatí, skóre 6:2 ve prospěch
ženatých. Chyběly posily od Faflů.
c)
Noční hasičská soutěž
d)
Možnost uspořádat drakiádu (sportovní výbor)
4. Přehled financování zakázky "Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ v Dubenci"
Na základě zprávy o financování projektu "Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ v
Dubenci" ze dne 06.09.2012 je zřejmé, že náklady na investici činí 12.585.237,- Kč,
financování investice je zajištěno částkou 13.955.186,- Kč. Na základě úvěrové smlouvy
s Českou spořitelnou, a.s., má obec možnost čerpat úvěr do výše 8.000.000,- Kč. Na
základě smluvních podmínek může obec tuto částku bezplatně nevyčerpat.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje Zprávu o financování projektu „Snížení energetické náročnosti a instalace
TČ v ZŠ Dubenec“ ze dne 06.09.2012.
5–0–1
5. Projednání vodovodní přípojky k čp. 58 a záměru o zřízení věcného břemene
Dne 12.09.2012 Ing. Josef Storm, bytem Dubenec 58, podal žádost o připojení k obecnímu
vodovodu. K výstavbě vodovodní přípojky je nutný územní souhlas, který vydává Stavební
odbor Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem. Ten je podmíněn souhlasem se
stavbou od majitele pozemků, pod kterými tato přípojka povede. V rámci obecních pozemků
tato přípojka protne parcely p.p.č. 1266 a p.p.č. 1997/6, obě v k.ú. Dubenec. Po zveřejnění
programu zasedání ZO obdržel starosta obce e-mail od Ing. Ivy Schöndorfové, majitelky
nemovitosti čp. 57 v Dubenci, ve kterém důrazně protestuje proti překopání parcely p.p.č.
1997/6, po které vede příjezdová cesta k její nemovitosti. Pro úplnost, cesta není paní
Schöndorfové, ale je obecní a na cestu paní Schöndorfové navazuje. Starosta obce
kontaktoval pana Storma a ten dodal situační náčrt, kudy vodovodní přípojka povede. Tato
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přípojka bude od parcely paní Schöndorfové vzdálena cca 40 m a bude přetínat komunikaci
k nemovitosti pana Kirsche, se kterým je pan Storm již domluven.
Připojení k hlavnímu vodovodnímu řadu si zajistí pan Storm na vlastní náklady dle již
schválených pravidel obce.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje připojení čp. 58 v k.ú. Dubenec na obecní vodovod na náklady vlastníka
nemovitosti čp. 58 a uzavření smlouvy o dodávkách vody s Ing. Josefem
Stormem, Dubenec 58,
b) souhlasí se zřízením bezúplatného věcného břemene na pozemkových parcelách
č. 1266 a č. 1997/6, obě v k.ú. Dubenec
c) schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s Ing.
Josefem Stormem, bytem Dubenec 58
6–0–0
6. Projednání záměru o zřízení věcného břemene - příjezdová cesta na p.p.č.1692/1
k p.p.č. 1532/2 v k.ú. Dubenec - stavebník p. Herbst Jaroslav
Dne 28.08.2012 jednal starosta obce s ředitelem Katastrálního úřadu Královehradeckého
Kraje, katastrální pracoviště Trutnov, Ing. Pavlem Prouzou. Bylo zjištěno, že před přechodem
na digitální operát katastru je nutno urychleně dokončit rozpracované GP. Toto se týká i
pana Herbsta, který již v roce 2009 podepsal s bývalou starostkou obce smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene na příjezdovou cestu k jeho novostavbě. Pan Herbst mi
osobně sdělil, že po podpisu smlouvy paní starostka byla několikrát upozorněna na nutnost
vložení věcného břemene do katastru nemovitostí, ale neudělala to. Proto požaduje po nové
ZO dokončení celého procesu. Žádost pana Herbsta byla projednána dne 25.02.2009, ale
vzhledem k tomu, že bývalé zastupitelstvo projednávalo i pozemek p.p.č. 1691 v k.ú.
Dubenec, kterého se věcné břemeno ani netýká, je žádost nyní projednána znovu.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) ruší usnesení č. 13/6/2009 ze dne 25.02.2009
b) schvaluje zřízení bezúplatného věcného břemene na pozemkové parcele č.
1692/1 v k.ú. Dubenec dle GP č. 565-55/2009
c) schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s Jaroslavem Herbstem, bytem
Žireč 40, Dvůr Králové nad Labem
6–0–0
7.

Projednání žádosti o dotace na rekonstrukci střechy ZŠ a MŠ a rekonstrukci
kanalizace v ZŠ - projednání smlouvy o dílo

Dne 30.08.2012 projednával starosta obce další možnosti získávání dotací s firmou Grant
Consulting, s.r.o. V souvislosti s přestavbou školních budov byl upozorněn na dotační
program č. 298210 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního
školství. Tato dotace umožňuje čerpat na opravy a rekonstrukce budov. Jelikož máme ve
špatném stavu střechu na ZŠ a MŠ a zejména v ZŠ je nevyhovující kanalizace, domluvili
jsme se na podání žádosti o tyto akce. Celkový rozpočet je cca 8,5 mil. Kč, dotace je 90 %.
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Dle názoru starosty obce je nutné využívat tyto programy, jinak není možné realizovat
obnovu a údržbu tohoto majetku.
Firma Grant Consulting, s.r.o., se sídlem v Praze - Horních Počernicích, která se zabývá
pouze dotačním poradenstvím, má 94 % úspěšnost. Je možnost dotaci na rekonstrukci
střechy ZŠ a MŠ a rekonstrukci kanalizace v ZŠ získat.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje podpis smlouvy o dílo na zhotovení dokumentace potřebné k podání
žádosti o dotaci na rekonstrukci střechy ZŠ a MŠ a rekonstrukci kanalizace v ZŠ se
společností Grant Consulting, s.r.o., IČ: 27645967, se sídlem Bříšťanská 1463/17, 193 09
Praha 9.
6–0–0
8.

Projednání darovací smlouvy - poškozený umělý povrch tenisového kurtu pro HZS
České Republiky

Na veřejném sportovišti v Dubenci byl letošní povodní zničen umělý povrch tenisového kurtu.
V rámci dohody mezi likvidátorem pojišťovny a obcí bylo ze strany pojišťovny doporučen
postup, aby byl povrch prodán, darován nebo zlikvidován. Na prodej se ozval 1 zájemce,
který ale z důvodu vícenákladů s dopravou od koupě odstoupil. Povrch byl tedy nabídnut
jako dar, ale původní zájemce o odkoupení již na nabídku nereagoval. Na nabídku daru se
ozval HZS. Poslední možností byla ekologická likvidace. V rámci návaznosti na probíhající
stavbu je navržen postup darovat povrch HZS.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje darování poškozeného umělého povrchu tenisového kurtu organizaci
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje,
b) schvaluje darovací smlouvu na darování poškozeného umělého povrchu
tenisového kurtu s organizací Česká republika – Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje, sídlem nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec
Králové 3, IČ 70882525.
6–0–0
9. Žádost o pronájem obecního bytu č. 2 v čp. 156, ZŠ Dubenec
Současný nájemce obecního bytu č. 2 v přízemí čp. 156 v Dubenci (Základní škola
v Dubenci), p. Skurčák, oznámil starostovi obce, že zakoupil nemovitost a zamýšlí se do
konce roku 2012 přestěhovat. Tento stav byl projednán s ředitelem školy, Mgr. Alešem
Malým. Následně byla na obec Dubenec doručena žádost Mgr. Zdeňky Sajdlové o pronájem
obecního bytu. Opět byla tato žádost projednána s ředitelem školy a ten potvrdil velký zájem
o umístění učitele ze základní školy do tohoto bytu.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:

6
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje záměr pronájmu bytu č. 2 v čp. 156 v Dubenci (ZŠ Dubenec)
b) ukládá starostovi obce zveřejnit záměr pronájmu bytu na úřední desce obecního
úřadu
6–0–0
10. Žádost Diakonie ČCE o příspěvek na krytí provozních nákladů
Dne 27.08.2012 obdržela obec Dubenec žádost Diakonie ČCE, středisko Dvůr Králové nad
Labem, o příspěvek na krytí provozních nákladů pečovatelské služby Diakonie v roce 2012.
V letošním roce poskytuje Diakonie služby 4 občanům naší obce. Diakonie žádá o částku
6.000- Kč.
ZO navrhuje poskytnout Diakonii částku 6.000,- Kč.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje vyplacení finančního příspěvku ve výši 6.000,- Kč Diakonii ČCE – středisko
ve Dvoře Králové nad Labem na zajištění služby pro občany Dubence.
5–0–1
11. Nabídka zpracování znaku a praporu obce Dubenec - Heraldická kancelář
Obec Dubenec byla oslovena Heraldickou kanceláří s nabídkou vypracování znaku obce a
praporu obce. Tento proces má i svou legislativu, kterou Heraldická kancelář zajišťuje.
Obecní znaky a symboly schvaluje předseda poslanecké sněmovny. Heraldická kancelář
připraví veškeré podklady a předá znak a prapor ke schválení. Vše starosta obce ještě
konzultoval s pí Jarošovou, starostkou Vilantic, a byl upozorněn na velké cenové rozdíly.
Proto je navrženo nejdříve nechat zpracovat zhruba tři návrhy s nabídkou ceny a potom
rozhodnout.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
ukládá starostovi obce jednat s Heraldickou kanceláří o ceně za nabízené služby.
Poté bude žádost znovu projednána.
5–1–0
12. Projednání prodeje pozemku p.p.č. 682/1 v k.ú. Dubenec
Dne 16.05.2012 byla obci Dubenec doručena žádost pana Miloše Dohnálka, bytem Hvězda
1, 544 01, Hřibojedy, o prodej lesního pozemku p.p.č. 682/1 o výměře 22.828 m2 v k.ú.
Dubenec. Pozemek sousedí s pozemky pana Dohnálka. V minulosti tento pozemek patřil
vlastníkům nemovitosti čp. 1, jehož vlastníkem je v současné době právě pan Dohnálek.
Záměrem pana Dohnálka je ponechat les vyrůst do plnohodnotného lesa (tj. min. dalších 30
– 40 let) jako krajinný prvek chránící pozemky v jeho vlastnictví od severu.
ZO navrhlo tento pozemek prodat v souladu s VP č. 1/2011.
Dne 07.06.2010 byl Zastupitelstvem obce Dubenec schválen záměr prodeje výše uvedeného
pozemku (usnesení č. 212/2012 – 20. ZO). Záměr byl zveřejněn na úřední desce.
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Cena je stanovena znaleckým posudkem Ing. Václava Němce č. 420/8/2012 ve výši
355.453,- Kč. Dle VP obce č. 1/2011, Zásady a postup při prodeji pozemků z vlastnictví obce
Dubenec, jsou součástí kupní ceny náklady na zhotovení znaleckého ocenění ve výši 1.170,Kč a náklady na poplatek spojený se vkladem kupní smlouvy na katastr nemovitostí ve výši
1.000,- Kč. Celková kupní cena tedy činí 357.623,- Kč.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje prodej pozemkové parcely č. 682/1 o výměře 22.828 m2 v k.ú. Dubenec
Miloši Dohnálkovi, bytem Hvězda, 544 01 Hřibojedy, za celkovou kupní cenu 357.623,- Kč.
6–0–0
13. Projednání prodeje pozemků p.p.č. 1709/1 a p.p.č. 1710, oba v k.ú. Dubenec
Dne 14.05.2012 byla obci Dubenec doručena žádost pana Vítězslava Kakose, bytem U
Borku 415, 530 03 Pardubice, o prodej pozemků p.p.č. 1710 o výměře 378 m2 a 1709/1 o
výměře 722 m2, oba v k.ú. Dubenec. Pozemek sousedí s pozemkem st.p.č. 197, na němž se
nachází rekreační objekt (chalupa) č.e. 7 pana Kakose. Tyto pozemky rodina pana Kakose i
všichni předešlí majitelé rekreačního objektu již 40 let užívají. V minulosti (r. 1971 a 1983)
také pan Kakos o prodej pozemků žádal, žádosti však nebylo vyhověno.
ZO navrhlo tyto pozemky prodat v souladu s VP č. 1/2011.
Dne 07.06.2010 byl Zastupitelstvem obce Dubenec schválen záměr prodeje výše uvedených
pozemků (usnesení č. 212/2012 – 20. ZO). Záměr byl zveřejněn na úřední desce.
Cena je stanovena znaleckým posudkem Ing. Stanislava Čermáka č. 971/2012 ve výši
38.870,- Kč. Dle VP obce č. 1/2011, Zásady a postup při prodeji pozemků z vlastnictví obce
Dubenec, jsou součástí kupní ceny náklady na zhotovení znaleckého ocenění ve výši 1.170,Kč a náklady na poplatek spojený se vkladem kupní smlouvy na katastr nemovitostí ve výši
1.000,- Kč. Celková kupní cena tedy činí 41.040,- Kč.
Jednání ZO se zúčastnil pan Vítězslav Kakos osobně a s výší kupní ceny souhlasil.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje prodej pozemkových parcel č. 1709/1 o výměře 722 m2 a č. 1710 o výměře
378 m2, obě v k.ú. Dubenec, Vítězslavu Kakosovi, bytem U Borku 415, 530 03 Pardubice, za
celkovou kupní cenu 41.040,- Kč.
6–0–0
14. Žádost občanského sdružení Baťůžek o příspěvek
Dne 12.09.2012 obdržela obec Dubenec žádost občanského sdružení Baťůžek o účelovou
dotaci- finanční příspěvek na zajištění akce „Cesta Pohádkovým lesem – VI. ročník“.
Tato akce se konala dne 08.09.2012 v okolí Lánské Skály v Dubenci a byla připravena
společně se spoustou dubeneckých dobrovolníků. Pohádkového lesa se v letošním roce
zúčastnilo 103 dětí spolu s doprovodem jejich rodičů a prarodičů. Děti dostávaly cestou
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pohádkovým lesem různé odměny a v cíli měly možnost opéci si špekáček. Tato částka bude
použita na půjčovné kostýmů a dárky pro děti.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč občanskému sdružení
Baťůžek.
6–0–0

15. Projednání odměny – posvícenský fotbalový turnaj
Starosta obce navrhuje vyplatit odměnu pořadatelům posvícenského fotbalového turnaje, a
to panu Petru Krejčímu, Veronice Bašové, Anetě Holečkové, všem ve výši 400,- Kč, a Ivaně
Huňatové, DiS., ve výši 300,- Kč.
Tuto odměnu navrhuje za jejich pomoc při organizaci kulturní akce obce – posvícenský
fotbalový turnaj.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje vyplacení odměny pořadatelům posvícenského fotbalového turnaje, a to
panu Petru Krejčímu, Veronice Bašové, Anetě Holečkové, všem ve výši 400,- Kč, a Ivaně
Huňatové, DiS., ve výši 300,- Kč.
5–0–1
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Diskuse
Starosta obce informoval zastupitele a hosty o obdržené žádosti paní Vondroušové,
kdy došlo v minulosti k žalobě proti obci Dubenec týkající se navrácení pozemků. Dne
14.07.2004 byla tato záležitost projednána ZO, kdy ZO souhlasilo s vrácením
obecního majetku do vlastnictví pí Vondroušové pod podmínkou, že stáhne žalobu. O
usnesení zastupitelstva byla paní Vondroušová informována, k předání majetku a
přepsání vlastnictví na KN již nedošlo. Nyní se paní Vondroušová obrátila na obec ve
věci dokončení tohoto úkonu.
Paní Lucie Černá se dotázala, kdy bude hotový GP a připraven prodej pozemků „u
studánky“. Pan starosta odpověděl, že pan Charvát měl GP doručit, ale nedoručil a
přislíbil tak učinit v pondělí. Pan Šedivka a paní Mašková byli vyzváni k řešení
záležitosti ohledně rozdělení pozemků, které požadovali odkoupit, ale zatím se na
obecní úřad neobrátili. Jejich vyjádření je potřebné ke zpracování GP.
Starosta obce informoval, že proběhlo poslední jednání zástupců KPÚ. Digitalizace
by měla proběhnout v lednu 2013.
Pan Ondřej Tomášek oznámil, že mladí hasiči budou mít brigádu – natírání sloupů,
plotů apod. na veřejném sportovišti. Dotázal se, kdy brigáda proběhne a jakou
odměnu za to dostanou. Tenisti si již ploty natřeli sami, za odměnu se domluvili na
časech, kdy budou hrát.
Pan Karel Volšička st. se dotázal, zda je přebraná JPÚ. Dále pan Volšička řekl, že
z hlediska historického nesouhlasí s barvou omítky základní školy, ani se stylem oken
(historicky byla omítka šedá, okna dělená). Dále se dotázal, co se bude dělat
s větvemi z lip, které padají ze stromů před jeho nemovitostí.
Starosta odpověděl, že barva je rozhodnutím architekta a jeho. Okna jsou dána
energetickým auditem, kdy musela splnit spoustu podmínek pro získání dotace –
např. izolační trojsklo, kdy by dělením oken došlo ke zmenšení skel a tím by bylo ve
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třídách i méně světla. Pan Volšička namítl, že se mohlo dělení zachovat alespoň
vizuálně (např. ozdobnými lištami). Co se týče větví, v letošním roce se udělá pouze
údržba, protože na údržbu stromů již byla vynaložena částka cca 62 tis. Kč. V příštím
roce se do rozpočtu obce připraví na tuto údržbu vyšší částka.
Pan Petr Čtvrtečka se dotázal, zda je řešení poldru nad jeho nemovitostí projednáno
s panem Romáškem. Starosta odpověděl, že ředitel slíbil toto s panem Romáškem
projednat.
Pan Karel Volšička se zeptal, kdo bude tyto úpravy hradit? Starosta obce odpověděl,
že obec. I když na to pan Čtvrtečka upozornil již při výstavbě, firma s tím nic nedělala
(místo trubek o Ø 90 cm tam instalovali trubky o Ø 60 cm). Obec musela dílo převzít na základě projektu bylo v pořádku.
Pan Petr Čtvrtečka se dotázal, kdy bude obecní zpravodaj. Starosta odpověděl, že
zítra.
Pan Ondřej Tomášek řekl, že bylo dohodnuto, že mu budou posílány články na net,
ze kterých pak připraví zpravodaj. Pan starosta se ale na pana Tomáška neobrátil,
říkal, že si bude zpravodaj připravovat sám.
Pan Petr Čtvrtečka se dotázal, zda bylo hlasováno v usneseních pro Diakonii či školu,
zda byla tato usnesení schválena, a to z důvodu počtu hlasujících zastupitelů.
Starosta obce řekl, že byla schválena, hlasování, počty hlasujících atd. bylo řešeno
již dotazem přímo na Ministerstvo vnitra ČR.
Ing. Josef Storm poděkoval zastupitelstvu obce za opravu cesty u studánky u
Kirschových. Dále připomněl, že byl opravou ucpán propustek u studánky. Starosta
odpověděl, že toto bude řešeno opěrnou zdí u studánky.

Závěr

Jednání ZO bylo ukončeno ve 20:00 hod.

Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 13.09.2012 – viz příloha 23. USNESENÍ ZO Dubenec
konaného dne 13.09.2012.

Datum vyhotovení zápisu: 19.09.2012
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Jaroslav Huňat
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