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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

25.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 08.11.2012
Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 18:10 hodin. Přítomni byli 4 členové ZO: Jaroslav
Huňat, Ing. Jaroslav Čížek, Kateřina Burešová a Ivana Huňatová, DiS.
Omluveni byli Lucie Černá, Miloš Brentner a Petr Krejčí.
Bylo přítomno 8 hostů.
Pan starosta přivítal hosty a navrhl program zasedání:
1. Program zasedání
Je navržen následující program zasedání ZO dne 08.11.2012:
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. Změna společných zařízení KPÚ Dubenec
5. Vypořádání výsledku hospodaření ZŠ Dubenec
6. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih (dokumentů) do výměnných fondů v
rámci regionálních knihovnických služeb
7. Žádost o přeměření skutečného stavu vedení vodovodu
8. Žádost o schválení pololetních odměn členů SPOZ
9. Dohoda se SZIF o čerpání dotace - projekt hřiště u OÚ
10. Nákup přileb, svítilen a rukavic pro zásahovou jednotku
11. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP – dotace zateplení škola
12. Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně
13. Diskuse
14. Závěr
Pan starosta nechal o tomto návrhu usnesení hlasovat.
4-0-0
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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 08.11.2012 byla navržena paní Ivana Huňatová, DiS.
4–0–0
b) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Ing. Jaroslav Čížek a Pavel Novotný
4–0–0
c) Volba zpracovatele návrhu usnesení
Zpracovatelem návrhu usnesení byla navržena paní Kateřina Burešová
4–0–0
3. Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci (nebo ZO Dubenec)
Nové dotace
1.

Nadále připravujeme chodníky – úsek od obchodu JEDNOTA k papírnictví PACLÍK, v
současnosti se zpracovává projekt podle současného stavu (hodnota 2,003 mil. Kč),
připravují se podklady, pí Burešová sestavila statistiky, zajišťuje firma ABC Dotace.

2.

Schválena doprovodná zeleň kolem cyklotras a pozemkových úprav, realizace v
příštím roce, projekt k nahlédnutí na OÚ, skládá se z:
a) Zahrada obecního úřadu – parková úprava zahrady OÚ a stavba altánu
b) Parčík před pekárnou – malý park s lavičkami a informační tabulí před pekárnou
c) Ošetření lip u pošty – údržbový řez lip u pošty, kácení stromů a náhradní
výsadba
d) Obnova lip u křížku – skácení lípy u křížku u Lazeckých a náhradní výsadba,
údržbový řez druhé lípy
e) Alej cesty k fotbalovému hřišti a kolem hřiště – výsadba aleje kolem cesty farafotbalové hřiště a obroubení stromy kolem východní strany hřiště
f) Úprava prostranství před hřbitovem – malá oddechová zóna s lavičkami před
hřbitovem a ozeleněný prostor pro uskladnění kontejneru na odpad
g) Dosázení stromových kultur na JPÚ u Dubských-ohraničení pole a hranic
melioračního opatření tak, aby nedocházelo k rozorání mezí
h) Doplnění aleje silnice III. třídy směr Dubenec-Hřibojedy – doplnění poškozené
aleje ovocnými a okrasnými stromy
i) Obnova stromořadí v zatáčce u Šolců – doplnění dubovým stromořadím a
lavičkami
j)
Obnova porostu u křížku p. Susa – doplnění, úprava a obnova stromových kultur
u křížku u nemovitosti p. Susy

3.

Podána žádost o dotaci na zemědělskou a lesní techniku – žádáme o 1 ks profi
křovinořez, 1 ks profi motorová pila a 1 ks nahrnovací a převozní lopata do 3. bodu
za traktor, celkový rozměr dotace činí 110 tis. Kč, spoluúčast 40-50 % státu.

4.

Obdržen platební výměr na porušení platební kázně při realizaci akce dostavba
vodovodu v Dubenci.
Dne 30.09.2010 měla být ministerstvu zemědělství v rámci akce 229D312003110
doručena dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce. Obec zastoupená tehdy
starostkou Yvetou Šimkovou tak neučinila.

-
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5.

Po volbách do obecního zastupitelstva se konalo 15.11.2010 ustavující zasedání ZO,
následující den byly paní Šimkovou předány klíče od OÚ, přístupy k bankovním
účtům a k internetu. Více přestala paní Šimková s úřadem komunikovat a o problému
se závěrečným vyhodnocením a termínem zpracování závěrečné zprávy více nic
nesdělila.
Po kontrole Ministerstva zemědělství byl tento nedostatek odhalen. Pokuta za toto
porušení rozpočtové kázně byla vyčíslena na 10 % z celkové hodnoty dotace.
Starosta obce, pan Michal Štarman, okamžitě po sdělení výsledku kontroly zpracoval
závěrečnou zprávu a tu odeslal na ministerstvo zemědělství, kam byla dne
07.06.2011 doručena.
Od 10.05.2012 do 08.06.2012 proběhla daňová kontrola Finančního úřadu v Hradci
Králové, která potvrdila rozhodnutí ministerstva zemědělství.
11.06.2012 byl obci doručen platební výměr na částku 555.500,- Kč, obec se proti
tomuto platebnímu výměru odvolala a dne 28.06.2012 podala žádost o prominutí
platebního výměru.
Dne 29.10.2012 bylo obci doručeno rozhodnutí o zamítnutí prominutí daně.
Zastupitelé obce rozhodli o podání trestního oznámení a vypracování žaloby na pí
Yvetu Šimkovou, bývalou starostku obce.
Dne 29.10.2012 obdržela obec dopis pana Františka Řípy (viz příloha). V úterý
30.10.2012 pan starosta jednal s p. Jónem – současným ředitelem projektu
bioplynové elektrárny v Dubenci. Pan Jón ho informoval o pondělním jednání
občanského sdružení Dubeňák a dotazoval se na připravované investice v oblasti
infrastruktury, zejména dopravy. Starosta ho informoval o přípravě projektu výstavby
chodníků v naší obci a rovněž jej informoval o situaci v pozemkových úpravách a
výstavbě nových cest v katastru obce Dubenec.

Stavby
1. Škola – předána a zkontrolována pracovníky fondu životního prostředí –
poskytovatele dotace. Byla dokončena předávka topné soustavy, tepelných čerpadel
a strojovny – proběhla fakturace. Celková částka nedosahuje částky uvedené ve
smlouvě o dílo.
Zeleň
1. Dokončeno 3. sečení obce, posečení hřbitova, sečení pozemkové úpravy, sečení pro
obce Litič a Vilantice.
2. Čištění dešťové kanalizace firmou EkolServis, Nová Paka
3. První fáze čištění koryta Hustířanky, dolní část Končinského odpadu, oblouk a most
za zastávkou u kovárny, kontrola mostu v úseku Kroupa-Bažant-Trnka – v příštím
roce bude instalováno dřevěné hrazení k usměrnění toku.
4. Čištění a kácení náletových dřevin na příjezdové komunikaci pekárna – Vilantice,
sportoviště – Vilantice
5. Paní Rezková započala jednání z obcí Dubenec o nákupu parcel za obecním
úřadem, do budoucna je zde možnost změny územního plánu na oblast výstavby
6. Ve spolupráci s mikroregionem proběhl 01.11.2012 druhý kontrolní den akce
Mikroregion Hustířanka – studie protipovodňových opatření. Jednalo so o modelaci,
stanovení maximálních průtoků a návrh cca 20 opatření vodohospodářského a
krajinářského charakteru. Studie projektu je k nahlédnutí na obecním úřadě.

Stromy
1. Proběhne podzimní prořez stromů, především lípa u školy a u hřbitova
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Kultura, sport a činnost spolků
Paní Hynková, majitelka Dubenecké knedlíkárny, oznámila rozšíření provozu své firmy a
nemožnost dál pronajímat sál v prvním patře.
1. Proběhlo:
a) Dakiáda 2012 - účastnilo se cca 60 lidí, článek o akci je na webu, děkujeme
modelářům a určitě budeme připravovat další předváděcí akci v rámci dětského
dne.
2. Připravujeme:
a) kluziště, zřejmě v 45. týdnu dojde k instalaci mantinelů
b) 17.11.2012 – oslava položení základního kamene školy – den otevřených dveří
c) 01.12.2012 – Mikulášská besídka – v budově obecního úřadu
d) V rámci společného projektu obcí Dubenec, Lanžov a Vilantice proběhnou
adventní koncerty, 02.12.2012 od 16:00 v kostele Sv. Josefa v Dubenci,
09.12.2012 v kostele v Lanžově, 16.12.2012 na Chotěborkách – spojeno s
vánočním jarmarkem.
4. Změna společných zařízení KPÚ Dubenec
Firma Ingeos, s.r.o., ve spolupráci s Pozemkovým úřadem předložila doplněk komplexní
pozemkové úpravy. Jde o změny:
a) SO 01 - opatření ke zpřístupnění pozemků
b) SO 01.06 – Vedlejší cesta HC7 – zrušena
c) SO 02 - opatření na protierozní ochranu ZPF
d) SO 02.02 - PEO20 – plocha určená k zatravnění – změna rozsahu zatravnění
e) SO 02.06 – PEO06 - plocha určená k zatravnění – změna rozsahu zatravnění
f) SO 02.08 – PEO08 - plocha určená k zatravnění – změna rozsahu zatravnění
g) SO 04 – Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
h) SO 04.03 – LBK 5 – změna trasy
Obec Dubenec souhlasí s takto navrženými změnami KPÚ Dubenec.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje dodatek k plánu společných zařízení KPÚ Dubenec a navazujících částí.
Do plánu společných zařízení byly doplněny doplňkové cesty, které byly navrženy při
zpracování návrhu nového uspořádání pozemků.
4–0–0
5. Vypořádání výsledku hospodaření ZŠ Dubenec
Dne 22.10.2012 obdržel Obecní úřad v Dubenci zprávu ředitele školy, Mgr. Aleše Malého, v
následujícím znění: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola Dubenec
vykázala na doplňkové činnosti za rok 2011 hospodářský výsledek – zisk ve výši 1.236,- Kč.
V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů navrhujeme vytvořený
zisk převést do rezervního fondu příspěvkové organizace.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
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souhlasí s převedením hospodářského výsledku zřízené organizace Základní škola
Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec – zisku ve výši 1.236,- Kč do rezervního
fondu této organizace.
4–0–0
6. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih (dokumentů) do výměnných
fondů v rámci regionálních knihovnických služeb
Dne 23.10.2012 navštívila obec Dubenec paní Maršíková, ředitelka knihovny v Trutnově s
návrhem smlouvy na poskytnutí dotace na nákup dokumentů. V podstatě jde o příspěvek, o
který knihovny přišly po škrtech v rozpočtu kraje. Jde o peníze na nákup knih a dokumentů,
které se vyměňují mezi jednotlivými knihovnami. Dle sdělení paní ředitelky má dubenecká
knihovna zapůjčeny knihy v hodnotě cca 7 tis. Kč. Výše dotace, kterou potřebuje Městská
knihovna Trutnov na výměnné fondy je 3.500,- Kč.
Ing. Čížek se dotázal, kolik lidí navštěvuje místní knihovnu, kolik knih se v letošním roce
zakoupilo, kolik knih se z knihovny v Trutnově zapůjčilo a doporučil před hlasováním o
poskytnutí dotace tuto statistiku zajistit.
O tomto usnesení nebylo hlasováno, bude projednáno příště.
7.

Žádost o přeměření skutečného stavu vedení vodovodu

Dne 10.10.2012 jsem projednával s Ing. Ladislavem Provazníkem jeho žádost o zřízení
úplatného věcného břemene. Při výstavbě vodovodu bylo vedení navrženo do tělesa cesty.
Manželé Provazníkovi byli osloveni bývalou starostkou obce, paní Šimkovou, zda by bylo
kvůli zvýšeným nákladům na rekonstrukci cesty, možné vést vodovod po parcele v jejich
vlastnictví. Na toto vedení měla být sepsána smlouva o úplatném věcném břemeni, částka
bude odpovídat faktuře za vodovodní přípojku, tedy částce 1.584,- Kč. Po kontrole s novým
rozvržením digitální katastrální mapy došlo ke zjištění, že trasa vodovodu, tak jak byla
geometricky zaměřena a předána zhotovitelem, neodpovídá skutečnosti.
Jednání ZO byli osobně přítomni manželé Provazníkovi. Ing. Ladislav Provazník zastupitele
požádal, aby byla povinnost úhrady zaslané faktury č. 6035 pozastavena do vyřešení situace
s věcným břemenem.
Je navrženo vypracovat geometrický plán, a pokud vedení vodovodu skutečně zasahuje do
pozemku pí Provazníkové, bude navrženo schválit uzavření smlouvy o úplatném věcném
břemeni ve výši 1.584,- Kč.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
ukládá starostovi obce zajistit vypracování zaměření vedení vodovodního řadu u
nemovitosti čp. 70 v Dubenci, případně vypracování geometrického plánu tohoto vedení.
4–0–0
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8.

Žádost o schválení pololetních odměn členů SPOZ

Dne 29.10.2012 byla doručena žádost předsedkyně SPOZ, pí Ludmily Vobickové, o odměny
za druhé pololetí roku 2012 v celkové částce 8.000,- Kč. Tato odměna je určena členkám
SPOZ a to, Evě Štarmanové, Janě Matějčkové, Lence Šimkové, Marii Burešové a Ludmile
Vobickové.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje vyplacení odměny členkám SPOZ za druhé pololetí roku 2012, a to Evě
Štarmanové, Lence Šimkové, Marii Burešové a Ludmile Vobickové, každé ve výši 1.500,- Kč,
a Janě Matějčkové ve výši 2.000,- Kč.
4–0–0
9.

Dohoda se SZIF o čerpání dotace - projekt hřiště u OÚ

Byli jsme úspěšní v žádosti o dotaci na financování multigenerační zóny u obecního úřadu.
Na zahradě obecního úřadu bude vybudováno hřiště pro děti a venkovní fitness, projekt viz
příloha, vše v rámci podpory MAS Hradecký venkov. Je třeba projednat dohodu o přijetí a
čerpání dotace ze SZIF (Státní zemědělský a intervenční fond). Výše dotace činí 80 %
výdajů projektu. Další potěšující zpráva je schválení projektu „Doprovodná zeleň kolem
komunikací mikroregionu Hustířanka“, kterého první část budeme realizovat též příští rok.
Vznikne tak ucelená zóna parku s altánkem pro venkovní svatby a univerzálního hřiště, vše
bude po obvodu oploceno drátěným pletivem a z průčelí OÚ dřevěným plotem.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje přijetí dotace z Programu rozvoje venkova ČR, registrační číslo žádosti
12/016/41200/127/000621, ve výši 336.000,- Kč na projekt „Multigenerační
oddechová zóna“ od Státního zemědělského intervenčního fondu, Ve Smečkách 33,
110 00 Praha 1, IČ 48133981,
b) schvaluje dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR se Státním
zemědělským intervenčním fondem, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ 48133981.
4–0–0
10. Nákup přileb, svítilen a rukavic pro zásahovou jednotku.
Pro doplnění kompletního zásahového oblečení naší jednotky je ještě nutné zakoupit přilby,
svítilny a rukavice. Jen pro upřesnění – hasiči ze zásahové jednotky odpracovali 500
brigádnických hodin na budově a technice. Obec obdržela dvě cenové nabídky, a to od
společnosti KNĚZEK, s.r.o., Palkovice a od společnosti LUING PYREX, s.r.o., HavířovMěsto. Zásahové přilby a rukavice je navrženo zakoupit u firmy KNĚZEK, s.r.o., u firmy
LUING PYREX, s.r.o., je navrženo zakoupit integrované svítilny. Nákup radiostanic je
odsunut na příští rok. Samozřejmě, že bude na maximum částky zažádán Královehradecký
kraj, stejně jako v loňském roce.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
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Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje zakoupení 6 ks zásahových přileb zn. Gallet F1 SF a 10 ks zásahových rukavic
zn. Roasting QW 25 BKV od společnosti KNĚZEK, s.r.o., Palkovice 597, 739 41 Palkovice,
IČ 27766837 a 6 ks svítilen zn. PELI Stealthlite 2460 od společnosti LUING PYREX, s.r.o.,
Marxova 372/6, 736 01 Havířov-Město, IČ 64608484.
4–0–0
11. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP – dotace zateplení škola
V letošním roce došlo k realizaci akce „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Dubenec“,
která sestávala ze zateplení budovy školy a změny zdroje vytápění a instalace nové otopné
soustavy. Akce je částečně financována z vlastních prostředků obce a částečně z finančních
prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí.
Akce byla již dokončena a proběhla kontrola ze strany poskytovatele dotace. Na základě této
bezproblémové kontroly může nyní obec tyto finanční prostředky čerpat. K tomuto musí být
uzavřena smlouva o poskytnutí podpory.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR z Operačního
programu Životní prostředí v rámci podpory ve výši 267.450,35 Kč a v rámci dotace
ze státního rozpočtu ve výši 4.546.655,95 Kč na projekt „Snížení energetické
náročnosti objektu ZŠ Dubenec“ od Státního fondu životního prostředí České
republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729,
b) schvaluje Smlouvu č. 11101953 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí se Státním fondem
životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ
00020729.
4–0–0

12.

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně

Jedná se o Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2012, jako jsou:
a) věcné vybavení neinvestiční povahy, které zůstává majetkem obce, a neinvestiční
opravy, revize, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků požární
ochrany jednotky SDH vybrané obce (např. spojové prostředky, ochranné oděvy pro
hasiče apod.);
b) výdaje na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek SDH obcí k získání odborné
způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti,
specializační kurzy a zaměstnání pořádané HZS krajů;
c) výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce na výzvu územně příslušného
operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod.
Dotace bude poskytnuta v celkové výši 5.487,- Kč, kdy musí být čerpána na výdaje na
odbornou přípravu ve výši 1.920,- Kč a na výdaje za uskutečněný zásah ve výši 3.567,- Kč.
Uznány budou všechny výdaje uplatněné za celé období roku 2012 bez ohledu na datum
přijetí dotace na účet a musí být uhrazeny nejpozději do 31.12.2012.
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K tomu, aby mohla být dotace čerpána, musí být tato smlouva schválena zastupitelstvem
obce. Smlouva byla již schválena Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje, a to dne
14.06.2012 usnesením číslo ZK/28/2019/2012.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2012 od Královéhradeckého kraje ve výši
5.487,- Kč,
b) schvaluje Smlouvu č. RR/2012/134-SDH/MV/3 o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok
2012 s Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
IČ 70889546.
4–0–0
13.

Diskuse

 Pan Bohumil Tomášek se dotázal pana starosty, s čím půjde obec na pondělní jednání do
Karsitu ohledně bioplynové stanice (dále jen BPS). Starosta mu odpověděl, že
s informacemi o infrastruktuře, co by bylo třeba ještě vybudovat. Stavba BPS je plánována
ve II. ochranném pásmu vodního zdroje, proto by tu neměla stát BPS těchto rozměrů.
Obec by souhlasila s BPS o polovičním výkonu. Starosta informoval o tom, že plodiny by
se měly pěstovat v Bílé Třemešné a Třebihošti a vozit sem do Dubence. Z tohoto důvodu
zde bude velký provoz. Plánovaná pletárna nebude, pouze sušička. Pan Řípa nemíní ze
svého projektu ustoupit. Ve chvíli změny projektu napadne starosta obce své původní
vyjádření k projektu a vydá vyjádření obce nové.
 Pan Petr Čtvrtečka navrhl panu starostovi, aby své stanovisko uveřejnil ve zpravodaji, aby
nemohla být jeho slova veřejností měněna.
 Ing. Jaroslav Čížek řekl o jeho zkušenosti z návštěvy BPS v Králíkách se starostou obce.
Obyvatelé jim sdělili, že BPS v některých dnech páchne stejně jako kravín a doprava je
stále stejná, neboť obcí projíždí „pražáci“ na hory. Žlaby na zásoby kukuřice jsou
pravděpodobně v okolních obcích, protože kukuřici vozí až v případě potřeby (10-15
traktorů za den).
 Ing. Ladislav Provazník se dotázal, zda bude v rámci KPÚ zrušena cesta ke škole (horní
cesta z Jedliny). Pan starosta odpověděl, že ta stávající polní tam bude i nadále.
 Pan starosta dále informoval o úpravě potoka u Šebků, Bohatých až po vjezd na sídliště.
Dále informoval, že bývalá starostka obce, paní Yveta Šimková, projektem zrušila most
k nemovitosti pana Martina Šimka, kdy bude pan Šimek nucen najíždět ke své nemovitosti
zadem a ne z hladní silnice. Dále byl zpracován projekt týkající se povodní. Starosta by
chtěl také zpracovat projekt na nový územní plán obce a na získání dotace na jeho
pořízení.
 Paní Monika Provazníková se dotázala, zda se čistily trubky u Rejlů. Starosta řekl, že ne,
protože se tam budou trubky měnit.
 Pan Karel Volšička se zeptal, zda se budou měnit hodiny na noční svícení. Ve 22:15 již
bylo zhasnuto.
 Ing. Ladislav Provazník se dotázal, zda se budou ve škole měnit některé prohnuté
radiátory. Starosta odpověděl, že ne, byla poskytnuta sleva a záruka na radiátory je 5 let.
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14. Závěr
Jednání ZO bylo ukončeno v 19:45 hod.
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 08.11.2012 – viz příloha 25. USNESENÍ ZO Dubenec
konaného dne 08.11.2012.

Datum vyhotovení zápisu: 17.11.2012

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

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

.......................................
Pavel Novotný

