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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

21.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 28.06.2012
Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 18:05 hodin. Přítomno bylo 6 členů ZO: Jaroslav Huňat, Ing.
Jaroslav Čížek, Kateřina Burešová, Miloš Brentner, Petr Krejčí a Lucie Černá.
Omluvena byla Ivana Huňatová, DiS.
Bylo přítomno 8 hostů.
Pan starosta přivítal hosty a navrhl program zasedání:
1. Program zasedání
Je navržen následující program zasedání ZO dne 27.06.2012:
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 zhotovitele veřejné zakázky pro ZŠ Dubenec, plynofikace a otopná soustava
5. Nabídka společnosti Česká pošta, s.p.
6. Diskuse
7. Závěr
Pan starosta nechal o tomto návrhu usnesení hlasovat.
6-0-0

V 18:10 hod. se dostavila Ivana Huňatová, DiS., jednání ZO pokračuje v počtu 7 zastupitelů.
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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 28.06.2012 byla navržena paní Ivana Huňatová, DiS.
7–0–0
b) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Ing. Jaroslav Čížek a Lucie Černá
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)
1) Práce úřadu:
• Kontrola z FÚ Hradec Králové – platební výměr na částku 555.550,- Kč (bývalou starostkou
obce nebyla v termínu podána zpráva na vodovod) – nyní je podána žádost o prominutí této
sankce
• Výběrové řízení č.2 - tepelná čerpadla a otopná soustava ZŠ Dubenec
• Výběrové řízení na úvěr – příprava dokumentace
• KPÚ – jednání s p. Řípou, pozemkovým úřadem a firmou Ingeos, hodnoceno jako úspěšné,
z 10 připomínek byly 3 vyřešeny na místě, další v řešení prostřednictvím projektanta p.
Charváta
• JPÚ – kolaudace: s výhradami, pozemkový úřad bude v následné péči důsledně kontrolovat
obnovu výsadeb. Na obec přejde celá úprava v roce 2014
• Schůzka u studánky ohledně dělení pozemků, úprava geometrického plánu, studánka zůstane
obecní
• Předání staveniště školy firmě Jan Žižka, 2 kontrolní dny a dílčí úpravy vzhledu oken, návrh
ankety na barvu školy
• Předání staveniště firmě Borta, komunikace u studánky a u Dubských, podepsání smlouvy o
dílo
• Jsou objednány trubky na výměnu potrubí u Rejlů a vsakovací drenáže pro odvodnění
komunikace u Šmídů, Krušinů, Kohoutové, vjezd do obecních garáží a před obecním úřadem
u Marků (realizace druhá polovina 07/2012)
• Rozloučení se s 9. třídou ZŠ ve spolupráci se školou a SPOZ
2) Zeleň
• Traktor je zpět z opravy – pro obec bez nákladů ve formě reklamace, vícenáklady v přijmutí
birgádníků budou vráceny firmou Pekass formou výměnných náhradních dílů (nože
mulčovače apod.)
• Přesun do horní části Dubence, použití ramene, první práce pro soukromé subjekty
• 2. sekání hřbitova, úprava lip u křížku na hřbitově
3) Kultura a sport
• Brigáda na dětském hřišti, písek zakryt umělou trávou Juta. Poděkování Petru Krejčímu, Pavlu
Novotnému, Radkovi Baše, Romanu Šolcovi, Stanislavu Krouželovi, Miloši a Stanislavu
Brentnerovým, Davidu Šimkovi, Martinu Gáborovi a Martinu Janečkovi za práci při sobotní
brigádě.
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Dětský den: zúčastnilo se120 dětí, pěkné počasí, velkoplošná projekce fotbalu, díky všem
brigádníkům.
Fotbalový tým: trenér Partik Biskupič, pondělí a středa od 18:00 tréninky na hřišti v dolením
Dubenci.

4. Výběr zhotovitele veřejné zakázky pro ZŠ Dubenec, plynofikace a otopná soustava
Dne 22.06.2012 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 „Snížení energetické náročnosti, instalace tepelných čerpadel a
plynofikace v ZŠ Dubenec“.
Byly posouzeny 3 nabídky:
Nabídka pořadové číslo: 1
Obchodní firma:
VK INVESTING s. r. o.
Sídlo:
Jaroměř, Moravská 205, PSČ 551 01
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČ:
492 87 851
Nabídka pořadové číslo: 2
Jméno a příjmení:
Robert Šťastný
Místo podnikání:
Hostinné, Husitská 599, PSČ 543 71
Právní forma:
fyzická osoba - podnikatel
IČ:
12971341
Nabídka pořadové číslo: 3
Obchodní firma:
PRIMAKLIMA PARDUBICE s. r. o.
Sídlo:
Pardubice, Ohrazenická 281, PSČ 530 09
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČ:
27546268

Pořadí nabídek:
1.
Nabídka poř. č. 1 2.
Nabídka poř. č. 2 3.
Nabídka poř. č. 3 -

cena bez DPH
4.739.284,00 Kč

cena bez DPH
4.999.240,00 Kč

cena bez DPH
6.232.736,97 Kč

VK INVESTING s. r. o.
Robert Štastný
PRIMAKLIMA PARDUBICE s. r. o.

Všechny posuzované nabídky splnily zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené
v zadávacích podmínkách. Nabídky byly hodnoceny v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) zákona podle
základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny. Jako nejvhodnější nabídka je vybrána
nabídka vyhodnocená jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou uchazeče VK INVESTING s. r. o.
podávajícím nabídku poř. č. 1.
Členy hodnotící komise byli:
předseda:
Jaroslav Huňat
místopředseda: Ing. Pavel Franěk
členové:
Ing. Ladislav Provazník
František Bažant
Ing. David Tauchman (spolupracuje s fondem životního prostředí)
Výběrové řízení zajišťovala právní kancelář za cenu 29.000,- Kč vč. DPH. Náklady na opravu školy
činí cca 13 mil. Kč, dotace bude činit 50 %, tj. 6,5 mil. Kč, vlastní zdroje obce budou činit cca 6,5 mil.
Kč.

4

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
22.06.2012 o vyhodnocení nabídek k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení – „Snížení energetické náročnosti, instalace tepelných čerpadel a
plynofikace v ZŠ Dubenec“
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 VK INVESTING, s.r.o., IČ 49287851, nabídková cena 4.739.284,Kč bez DPH.
c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku v bodě a) tohoto
usnesení se společností VK INVESTING, s.r.o., IČ 49287851.
6–1–0

5. Nabídka společnosti Česká pošta, s.p.
Česká pošta, s.p., hodlá v naší obci omezit své služby, popř. zrušit svou pobočku. S tímto obec
Dubenec nesouhlasí, neboť její služby jsou v obci stále využívány. Na základě svého Memoranda
k projektu změny pobočkové poštovní sítě, které Česká pošta, s.p., uzavřela se Svazem měst a obcí ČR
dne 10.02.2011, se Česká pošta, s.p., zavázala, že v území bez odpovídající dopravní dostupnosti
prostřednictvím veřejné hromadné dopravy nedojde k zásadnímu omezení dostupnosti základních
služeb. Česká pošta, s.p., je vázána zákonem o poštovní síti, kdy nejvzdálenější pobočka pošty smí být
10 km.
Paní Monika Provazníková dodala, že od 01.06.2012 se v Borovnici u Staré Paky rozjel projekt
Partner, kdy pošta nabízí pouze poštovní služby, nejde výběr nad 20 tis. Kč, nejdou vyzvednout
zásilky, nelze dělat změny inkasa, nenabízí noviny, časopisy, karty na dobíjení mobilů… firmy, které
vybírají velké finanční částky např. na mzdy, včetně školy, by musely do Dvora Králové n. L.
V případě, že budou zavřeny pošty v okolních obcích, mohlo by to klienty z těchto obcí přilákat na
naší poštu do Dubence.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
ukládá starostovi obce jednat se společností Česká pošta, s.p., o nerušení své pobočky nebo
omezení základních služeb v naší obci.
7–0–0

6. Změna programu jednání ZO – změna ověřovatele zápisu
Paní Černá požádala o změnu ověřovatele zápisu totoho zasedání zastupitestva z důvodu dovolené
paní Černé v příštím týdnu. Paní Černá bude mimo ČR.
Pan starosta navrhl ověřovatelem zápisu pana Miloše Brentnera.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) doplňuje dnešní jednání o bod 6. Změna ověřovatele zápisu
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b) ruší ověřovatelem dnešního zápisu paní Lucii Černou
c) schvaluje ověřovatelem dnešního zápisu pana Miloše Brentnera
7–0–0

7. Diskuse
•
•
•
•
•
•
•
•

Paní Kateřina Burešová se zeptala ředitele ZŠ Mgr. Aleše Malého, zda se stihne uklidit ve
škole do září 2012? Pan ředitel si myslí, že ne, proto se zvažuje možnost brigádníků nebo
úklidové služby.
Dále Mgr. Aleš Malý řekl, že stavební dozor byl dobrým výběrem, kdy si své požadavky umí
prosadit, reaguje na různé situace.
Pan Deger upozornil, že nahoře u propustku u svodidel (u Přichystalů) chybí zábradlí. Starosta
odpověděl, že toto zábradlí nebylo v rozpočtu pozemkového úřadu. Obec se obrátí na SÚS,
aby toto zábradlí udělalo. Pokud se to nepovede, udělá ho obec.
Mgr. Aleš Malý upozoril na lípu na školním pozemku, která má proschlé větvě, a požádal o
její údržbu z důvodu bezpečnosti.
Starosta obce informoval o vzneseném podnětu na odbor životního prostředí a stavební úřad
na MěÚ ve Dvoře Králové nad Labem z důvodu nezákonného vypouštění odpadních vod do
trávy.
Paní Lucie Černá se dotázala, kdy vyjde zpravodaj. Starosta odpověděl, že v pondělí
02.07.2012.
Paní Kateřina Burešová řekla, že by se do zpravodaje i na internet měla dát informace o
poplatcích za odpad a psy.
Kronikář obce, pan Karel Volšička, přítomné informoval o tom, že se dne 09.06.2012
zúčastnil v Klášterci nad Orlicí bohoslužby za Annu Bohuslavu Tomanovou, která žila
v letech 1947-1957 v Dubenci a měla by být blahořečená.

8. Závěr
Jednání ZO bylo ukončeno v 18:57 hod.

Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 28.06.2012 – viz příloha 21. USNESENÍ ZO Dubenec konaného
dne 28.06.2012.

Datum vyhotovení zápisu: 07.07.2012

Starosta obce:

Ověřovatelé zápisu:

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

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

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

