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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

22.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 16.08.2012
Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 18:04 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.
Bylo přítomno 12 hostů.
Pan starosta přivítal hosty a navrhl program zasedání:
1. Program zasedání
Je navržen následující program zasedání ZO dne 16.08.2012:
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. Výběr dodavatele veřejné zakázky "Poskytnutí služeb - úvěru na zajištění financování
dokončení akce Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ v Dubenci"
5. Projednání provozního řádu veřejného pohřebiště v Dubenci
6. Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 1260/1, v k.ú. Dubenec
7. Žádost o prodej pozemků p.p.č. 2337, 1260/1 a 1260/2, všechny v k.ú. Dubenec
8. Projednání účelové neinvestiční dotace na výdaje JSDH z KUHK za rok 2012
9. Diskuse
10. Závěr
Pan starosta doplnil tento program ještě o další dva body jednání:
9. rozpočtová změna č. 2
10. Výběr dodavatele veřejné zakázky „Oprava povrchů veřejného sportoviště v Dubenci
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11. Diskuse
12. 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 16.08.2012 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)
1. Práce úřadu:
Dotace
- Škola – rozhodnutí SFŽP č. 11101953-SFŽP, dislokováno 5.500.186,- Kč, první
dotační peníze přijdou v září 2012, systém proplácení funguje tak, že se
dodavatelská faktura zkontrolovaná stavebním dozorem a investorem pošle na fond
SFŽP, tam vyberou uplatnitelné a neuplatnitelné náklady, částku vyčíslí a pošlou ji na
účet obce.
- Školka rozhodnutí č. 11101833-SFŽP, dislokováno 1.023.464,- Kč, investice na příští
rok o rozměru cca 2.100.000,- Kč, zateplení + změna zdroje + další investice,
rekonstrukce umývárny za cca 380.000,- Kč.
- Obecní úřad zateplení - podáno včas, žádost akceptována, administrována a čeká na
rozhodnutí o poskytnutí dotace.
- Bezdrátový rozhlas – probíhá administrace, dolaďují se jen drobnosti, jako pamětní
deska, GPS umístění srážkoměrů a hladinoměrů atd.
- Nové dotace – příprava chodníky.
- MAS Hradecký venkov – park a hřiště u OÚ, celkový rozpočet 502.000,- Kč bez DPH,
získána dotace o rozměru 320.000,- Kč.
Stavby
- Škola - zatím vše běží podle plánu, harmonogramu. Rozpočet není navýšen, dokonce
vznikají méněpráce, cca 180.000,- Kč v části ústředního vytápění.
- v pondělí 13.8.2012, topenáři předávají třetí patro, do středy 15.8.2012 probíhají
stavební dokončovací práce. Poté úklid – svépomocí s využitím brigádníků. Druhé
patro topenáři předávají v úterý 14.8.2012, další dva dny nutné na dokončovací
stavební a malířské práce, následuje úklid.
- Cesty – dokončeno zpevnění a asfaltování, již pouze dokončovací práce, převzetí v
34. týdnu
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2. Zeleň:
Povodeň
- opět vyplaveno sportoviště, zničená cesta u Krušiny-Čtvrtečky a u Dubských
- Povodňová komise pracovala ve 3 lidech – zajišťovala organizaci, dokumentaci a
materiální pomoc.
- Hřiště uplatněno pojištění, dokladováno fotografiemi a rozpočtem na opravy +
vyjádření firmy JUTA a.s. o nutnosti vyměnit povrch na tenisovém kurtu. Dětské hřiště
– povrch bude řešen umělou travou s dopadovými zónami. Problém s JPÚ Jedlina
řešen s Pozemkovým úřadem a životním prostředím ve Dvoře Králové n/L.
- Problém nízkých mostů u Kneiflů a Krpatů a úsek Trnka/Šulcová/Kroupa řešen s
Povodí Labe a.s.
Stromy
- Provedení kácení havarijní lípy u Pošty, probíhá dokončování úklidu a dořezávání
větví a úklid po vichřici.
3. Kultura a sport:
Připravujeme:
- Pohádkový les (08.09.2012)
- Posvícenské utkání, ženatí x svobodní (09.09.2012)
Mezi hosty se vznesla diskuse k údržbě břehů potoka, k opravám mostů a k jiným opatřením
vedoucím k zabránění vzniku škod na majetku v době povodní.

4. Výběr dodavatele veřejné zakázky "Poskytnutí služeb - úvěru na zajištění
financování dokončení akce Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ v Dubenci"
Dne 09.08.2012 proběhlo posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, s názvem „Poskytnutí služeb – úvěru na zajištění financování
dokončení akce Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ v Dubenci“.
Byly posouzeny 2 nabídky:
Nabídka pořadové číslo: 1
1.232.665,- Kč (bez DPH)
Obchodní firma:
Komerční banka, a. s.
Sídlo:
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07
pobočka Trutnov, Horská 634, 541 75 Trutnov
Právní forma:
akciová společnost
IČ:
45317054
Nabídka pořadové číslo: 2
1.092.324,80 Kč (bez DPH)
Obchodní firma:
Česká spořitelna, a. s.
Sídlo:
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
pobočka v Náchodě, Karlovo nám. 179, 547 25 Náchod
Právní forma:
akciová společnost
IČ:
45244782

Členy hodnotící komise byli:
předseda:
Jaroslav Huňat
místopředseda:
Ing. Jaroslav Čížek
členové:
Milena Šulcová
Kateřina Burešová
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Mgr. Veronika Kuželová
Na základě jednání výběrové komise byla jako nejlepší vybrána nabídka České spořitelny,
a.s., v hodnotě 1.092.324,80 Kč bez DPH (viz přílohy).
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komise ze
dne 09.08.2012 o vyhodnocení nabídek k veřejné zakázce zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení – „Poskytnutí služeb – úvěru na zajištění
financování dokončení akce Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ v
Dubenci“
b) rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější
nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku v bodě a) tohoto usnesení tak, že
nejvhodnější nabídkou je nabídka společnosti Česká spořitelna, a. s., IČ
45244782, nabídková cena 1.092.324,80 Kč bez DPH.
c) schvaluje uzavření úvěrové smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku v bodě
a) tohoto usnesení se společností Česká spořitelna, a. s., IČ 45244782.
6–0–0

5. Projednání provozního řádu veřejného pohřebiště v Dubenci
Obec Dubenec vlastní veřejné pohřebiště (hřbitov). V souladu s ustanovením zákona č.
256/2011 Sb., o pohřebnictví a o změně některých pozdějších zákonů, je obec povinna vydat
Řád veřejného pohřebiště (viz příloha). Na základě tohoto vydaného řádu můžou být
sepsány nové nájemní smlouvy na pronájem hrobových míst.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje Řád veřejného pohřebiště.
6–0–0
6. Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 1260/1, v k.ú. Dubenec
Dne 11.07.2012 byla obci Dubenec doručena žádost pana Jiřího Šedivky, bytem Dubenec
100, o prodej části pozemku p.p.č. 1260/1 dle přiloženého náčrtu. Rodina pana Šedivky tento
pozemek dlouhodobě užívá a stará se o něj. Pozemek navazuje na pozemek pana Šedivky.
Vzhledem k tomu, že byla obci Dubenec doručena ještě jedna žádost o koupi výše
uvedeného pozemku, a to žádost paní Ivany Maškové a pana Ladislava Brdičky, bytem
Dubová 133, Hradec Králové, ZO navrhuje jednat s těmito žadateli o možném rozdělení
pozemku a prodeji rozdělených částí těmto žadatelům v souladu s VP č. 1/2011.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:

5
Zastupitelstvo obce Dubenec
ukládá starostovi obce jednat s Jiřím Šedivkou, Ivanou Maškovou a Ladislavem
Brdičkou, žadateli o prodej pozemku p.p.č. 1260/1, v k.ú. Dubenec o možném rozdělení
pozemku a prodeji rozdělených částí těmto žadatelům v souladu s VP č. 1/2011.
6–0–0
7. Žádost o prodej pozemků p.p.č. 2337, 1260/1 a 1260/2, všechny v k.ú. Dubenec
Dne 18.07.2012 byla obci Dubenec doručena žádost paní Ivany Maškové a Ladislava
Brdičky, oba bytem Dubová 133, Hradec Králové, o prodej pozemků p.p.č. 2337, 1260/1 a
1260/2, všechny v k.ú. Dubenec. Pozemek p.p.č. 2337, zahrada, o výměře 887 m2 sousedí s
komunikací III. třídy. V případě prodeje této parcely je navrženo oddělení 2 m širokého pásu
pro dostavbu chodníků a vedení inženýrských sítí. Pozemek p.p.č. 1260/2 není ve vlastnictví
obce a o pozemek p.p.č. 1260/1 projevil zájem další žadatel, pan Jiří Šedivka. Vzhledem
k těmto skutečnostem navrhuje ZO jednat s těmito žadateli o možném rozdělení pozemku a
prodeji rozdělených částí těmto žadatelům v souladu s VP č. 1/2011.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
ukládá starostovi obce jednat s Ivanou Maškovou a Ladislavem Brdičkou, žadateli o
prodej pozemku p.p.č. 2337 v k.ú. Dubenec o možném rozdělení pozemku a prodeji
oddělené části těmto žadatelům v souladu s VP č. 1/2011.
6–0–0
8. Projednání účelové neinvestiční dotace na výdaje JSDH z KUHK za rok 2012
Dne 09.08.2012 obdržela obec Dubenec od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
upozornění, že Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na svém zasedání dne
14.06.2012 podmínky pro poskytování a čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Královehradeckého kraje na rok 2012.
Dotace je určená na věcné vybavení neinvestiční povahy, na odbornou přípravu a na výdaje
za uskutečněný zásah jednotky SDH obce na výzvu územně příslušného operačního a
informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod.
První krok pro rozpočítání příspěvku tvoří žádosti obcí o náhradu nákladů na zásah jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce mimo vlastní územní obvod. Termín uzávěrky pro doručení
žádostí za období leden – září 2012 je stanovený do 05.10.2012. Za měsíce říjen – prosinec
2012 do 28.02.2013.
Každoročně tohoto dotačního titulu využíváme, pro letošní rok chceme uplatnit příspěvek na
pořízení nových výjezdových uniforem JSDH, na odbornou přípravu a náklady za
uskutečněný zásah mimo území obce.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
souhlasí s podáním žádosti o účelovou neinvestiční dotaci na výdaje jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Královehradeckého kraje na rok 2012.
6–0–0
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9. Rozpočtová změna č. 2
Starosta obce po domluvě s externí účetní firmou obstarávající účetní práce pro obec
předkládá návrh rozpočtových opatření (viz příloha).
Rozpočtová změna se týká přesunu financí v jednotlivých položkách rozpočtu obce.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje rozpočtovou změnu č. 2.
6–0–0

10. Výběr dodavatele veřejné zakázky „Oprava povrchů veřejného sportoviště v
Dubenci“
Na základě vyhlášení otevřeného podlimitního výběrového řízení dne 06.08.2012 na
zakázku „Oprava povrchů veřejného sportoviště v Dubenci“ po povodni byly doručeny 3
nabídky níže uvedených společností za níže uvedené ceny včetně DPH.
1. Sportovní podlahy Zlín, s.r.o., Štefánikova 3820, 76001 Zlín
IČ: 25560191
Dětské hřiště:
115.507,- Kč
Volejbal:
46.656,- Kč
Tenis:
409.061,- Kč
Celkem:
571.224,- Kč

2. VYSSPA sports technology, s.r.o., Cvokařská 10, 30105 Plzeň
IČ: 27967638
Dětské hřiště:
112.205,- Kč
Volejbal:
42.336,- Kč
Tenis:
395.366,- Kč
Celkem:
549.907,- Kč
3. Stavosport, s.r.o., Přehradní 233, 76316 Fryšták
IČ: 29278481
Dětské hřiště:
108.490,- Kč
Volejbal:
40.560,- Kč
Tenis:
385.752,- Kč
Celkem:
534.802,- Kč

Jako nejvhodnější nabídka je vybrána nabídka vyhodnocená jako nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou uchazeče Stavosport, s.r.o., Přehradní 233, 76316 Fryšták.
Dle informace pojišťovny je předpokládaná cena opravy cca 600.000,- Kč. Obec má 10%
spoluúčast na pojistném plnění.
Ing. Jaroslav Čížek se dotázal, kdy začnou pozemkové úpravy v Jedlině, aby nebylo hřiště
pravidelně zaplavováno a bylo již chráněno proti povodni. Má obavy ze zdražení pojistné
částky na pojištění majetku ze strany pojišťovny.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
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a) rozhoduje na základě doručených nabídek o výběru nejvhodnější nabídky na základě
vyhlášení otevřeného podlimitního výběrového řízení na zakázku „Oprava povrchů
veřejného sportoviště v Dubenci“ tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka
společnosti Stavosport, s.r.o., Přehradní 233, 76316 Fryšták, IČ 29278481,
nabídková cena 534.802,- Kč vč. DPH,
b)

schvaluje uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku v bodě a)
tohoto usnesení se společností Stavosport, s.r.o., Přehradní 233, 76316 Fryšták, IČ
29278481.
6–0–0

11. Diskuse
•

•

•
•

•
•

•

Pan starosta oznámil, že bylo České poště, s.p., doručeno vyjádření, že obec
nesouhlasí se zrušením poskytování služeb v Dubenci. Ze strany pošty bylo sděleno,
že k tomuto nebude přihlédnuto z důvodu, že obec má méně než 2.000 trvale žijících
obyvatel, a že na nejbližší poštu do Dvora Králové nad Labem je to pouze 10 km. Dle
sdělení právníka Svazu měst a obcí toto ale pošta udělat nemůže.
Dále pan starosta sdělil, že byla obci doručena nabídka na tvorbu pasportu
komunikací a vytvoření dopravního značení od firmy SOMARO CZ, s.r.o., z Prahy.
Pasport komunikací by byl vhodný k plánování zimní údržby, k umisťování
dopravních značek a dopravního značení, umisťování radarů…
Pan Bažant se dotázal, zda by bylo možné umístit radary měřící rychlost vozidel od
křižovatky na Libotov níže. Pan starosta odpověděl, že toto zjistí.
Pan Tomášek st. se dotázal, zda pracuje Kontrolní výbor a kolikrát za rok se sešel.
Paní Huňatová, DiS., předsedkyně kontrolního výboru, panu Tomáškovi sdělila, že se
kontrolní výbor oficiálně ještě nesešel, a že nebyl pořízen ani žádný zápis z kontroly.
Kontrolní výbor však jedná prostřednictvím předsedkyně se zastupitelstvem obce a
podílí se především na tvorbě vnitřních předpisů obce, vyhlášek obce, na přípravě
materiálů pro jednání zastupitelstva obce včetně přípravy návrhů usnesení, dále
spolupracoval při přípravě na kontrolu z Královéhradeckého kraje (tzv. audit). Dále
bylo panu Tomáškovi sděleno, že jako člen kontrolního výboru může vznést návrhy
na případné kontroly, ale že žádný z členů tak zatím do dnešního dne neučinil.
Dále se pan Tomášek st. dotázal, proč nebylo zveřejněno oznámení Stavebního
úřadu ve Dvoře Králové nad Labem na Úřední desce obecního úřadu v Dubenci?
Panem starostou mu bylo odpovězeno, že tak stavební úřad nepožadoval.
Pan Bažant sdělil, že Občanské sdružení Dubeňák mělo své zasedání. Na něm bylo
konstatováno, že spolupráce obce s občanským sdružením je špatná. Občanským
sdružením byla na začátku července na obec zaslána žádost o poskytnutí informací,
ale na tuto žádost nebylo písemně odpovězeno prostřednictvím úřední desky. Pan
starosta na toto odpověděl, že mluvil osobně s panem Bažantem, kdy se domluvili, že
vzhledem k tomu, že informace, o které sdružení požádalo, jsou velmi obsáhlé, se
občanské sdružení dostaví na obecní úřad osobně a tyto informace si přečte,
prohlédne, popřípadě okopíruje. Panu starostovi ale bylo vytknuto, že nesplnil
ustanovení zák. č. 101/2000 Sb., a že písemně neoznámil prostřednictvím úřední
desky, o jaké informace bylo zažádáno.
Dále se pan Bažant dotázal, proč starosta obce nevyslal nějakého jiného zástupce
obce na jednání na vodoprávním úřadě na Městském úřadě ve Dvoře Králové nad
Labem týkající se hydrogeologického průzkumu z důvodu výstavby bioplynové
stanice a rozšíření skladovacích kapacit biomasy. Starosta odpověděl, že se
telefonicky z jednání omluvil z důvodu jiného jednání v Praze, týkajícího se
rekonstrukce základní školy, a že paní Ottové své stanovisko sdělil. Ta přislíbila, že
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•
•
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•

•

•

•

•

•
•

tak bude i jednat. Nebyl paní Ottovou upozorněn, že by své stanovisko měl sdělit i
písemně, např. prostřednictvím e-mailu. Ale přiznal, že na jednání mohl vyslat někoho
jiného z řad zastupitelů.
Dále pan Bažant řekl, že byli upozorněni, aby se občané více než o stavbu
bioplynové elektrárny zajímali o hodnoty dusičnanů ve vodě. Na toto pan starosta
odpověděl, že rozbory vody v obecním vodovodu se dělají 2x do roka, a že voda je
v naprostém pořádku.
Dále bylo řečeno, že pan Tomášek ml. bude dělat obecní časopis a že dostane
přístup na webové stránky obce. Pan starosta odpověděl, že webové stránky se stále
připravují.
Pan Bažant se dotázal, proč webové stránky nespravuje někdo z obce. Pan starosta
vysvětlil, že webové stránky spravuje on sám, a že paní Dašková z Bílé Třemešné
pouze připravuje grafiku těchto stránek.
Pan Bažant se zeptal, zda můžou roznést občanům obce časopis svého občanského
sdružení Dubeňák. Pan starosta řekl, že obec nikomu nebrání v této činnosti.
Posledním dotazem pana Bažanta bylo, co bude dělat obec se slámou podél cesty.
Na toto pan starosta sdělil, že se musí pan Bažant obrátit na společnost Karsit Agro,
a.s., která je původcem tohoto nepořádku.
Paní Burešová se zeptala paní Žáčkové, jak bude řešena otázka cesty u nemovitosti
paní Žáčkové. Z důvodu, že zbyl firmě, která opravovala jiné obecní cesty, materiál,
bylo narychlo rozhodnuto, že se zbytek tohoto materiálu použije na opravu cesty u
paní Žáčkové. Tuto komunikaci využívají i další majitelé nemovitostí jako příjezdovou
komunikaci, a to rodina Vinšálkova a rodina Horákova. Paní Žáčková vysvětlila, že
komunikace vede po jejím pozemku, a že oprava komunikace s ní nebyla vůbec
řešena. Navíc nebyla vyřešena drenáž ani příkop u této komunikace. Ten byl
zasypán. Toto vede k tomu, že v případě vydatného deště se vylije voda z potoka
přímo na tuto komunikaci i na pozemek paní Žáčkové. Opravě komunikace se
nebrání, žádá však o komplexní řešení této situace.
Paní Žáčková se dotázala, zda by nešlo obecním traktorem sekat trávu ve vyšší
poloze, protože nyní je tráva posekána až na hlínu, kdy tráva zcela zmizí a na
pozemku vyrostou pouze kopřivy a plevel. K tomu bylo vysvětleno, že se plocha na
sekání časem srovná a k tomuto již docházet nebude. Předejít tomu nyní nelze.
Dále paní Žáčková vznesla dotaz, jak funguje systém nočního veřejného osvětlení.
Pan starosta sdělil, že ve všední dny se svítí od soumraku do půlnoci, poté od 4
hodin do rána. O víkendech se svítí celou noc. Paní Žáčková upozornila, že od
dolního Dubence k Paclíkom se svítí celou noc.
Pan Bažant se zeptal, proč by si měli občané obce sekat trávu na obecních
pozemcích u své nemovitosti sami, když za zapůjčení obecního žebříku také musí
obci zaplatit. Paní Burešová na toto odpověděla, že spousta obyvatel obce poseká
trávu na obecních pozemcích sama a na své náklady už jenom z toho důvodu, že
chce mít prostředí okolo své nemovitosti příjemné, a nehledí přitom na vynaložené
náklady.
Pan Petr Čtvrtečka vznesl návrh, že by se měli občané obce upozornit na fakt, že ne
vždy má projektant připravující projekt ohledně pozemkových úprav pravdu, a aby si
toto občané a majitelé pozemků vždy pohlídali. Pan starosta sdělil, že 22.08.2012 se
koná závěrečná schůzka ohledně komplexních pozemkových úprav, a že on sám je
zvědav, kolik občanů se této schůzky zúčastní.
Pan Tomášek st. se zeptal, zda bude příkop za jejich nemovitostí také označen
nějakými mezníky. Pan starosta odpověděl, že bude příkop vytyčen stejně jako
ostatní.
Paní Žáčková informovala, že vodoprávní řízení je pozastaveno a odvoláno ke
krajskému úřadu. Dále se dotázala, které podklady chybí k územnímu řízení
týkajícího se výstavby bioplynové elektrárny, protože bylo odloženo, a k čemu se
vyjadřovala obec. Pan starosta odpověděl, že obec se vyjadřovala k rekonstrukci stájí
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býků a jímek a k rozšíření skladovací kapacity biomasy. A dále, že probíhají opravy
v areálu družstva, a zda tyto opravy nepodléhají stavebnímu řízení. Pan starosta řekl,
že nepodléhají.
Paní Žáčková ještě informovala, že vodoprávní řízení bylo podáno na Krajský úřad
v Hradci Králové. Pokud by se neodvolali občané a občanské sdružení Dubeňák, bylo
toto řízení zrušeno. Nyní je toto rozhodnutí na kraji.

8. Závěr
Jednání ZO bylo ukončeno v 19:50 hod.

Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 16.08.2012 – viz příloha 22. USNESENÍ ZO Dubenec
konaného dne 16.08.2012.

Datum vyhotovení zápisu: 23.08.2012

Starosta obce:

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Huňat v.r.
.......................................
Jaroslav Huňat

Ing. Jaroslav Čížek v.r.
..........................................
Ing. Jaroslav Čížek

Miloš Brentner v.r.
.......................................
Miloš Brentner

