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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

29.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 07.03.2013
Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 18:05 hodin. Přítomno bylo 6 členů ZO: Jaroslav
Huňat, Ing. Jaroslav Čížek, Kateřina Burešová, Miloš Brentner, Ivana Huňatová, DiS, a Lucie
Černá.
Omluven byl Petr Krejčí.
Přítomno bylo 9 hostů.
Pan starosta přivítal hosty a navrhl program zasedání:
1. Program zasedání
Je navržen následující program zasedání ZO dne 07.03.2013:
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 hranic KPÚ Dubenec
5. Vypořádání výsledku hospodaření ZŠ Dubenec
6. Žádost o příspěvek na pořádání soutěže "Zlatá včela"
7. Návrh smlouvy o výpůjčce s SDH Dubenec
8. Žádost o příspěvek na činnost SDH Dubenec
9. Žádost o příspěvek na sportovní činnost mládeže SDH Dubenec
10. Žádost p. Lesáka o prodej pozemku p.p.č. 455/4 v k.ú. Dubenec
11. Diskuse
12. Závěr
Pan starosta nechal o tomto návrhu usnesení hlasovat.
6–0–0
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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 07.03.2013 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)
Práce úřadu
Inventury dokončeny, rovněž uzávěrka majetku a účetnictví za rok 2012. Nyní se
připravujeme na audit, který se koná 20.03.2013.
Příprava výběrových řízení na akce:
 MŠ – zateplení a změna zdroje vytápění – dokončena projektová dokumentace,
připravujeme zadávací dokumentaci, výběrové řízení zahájíme patrně po 10.03.2013,
 OÚ – zateplení – společnost Trio projekt dokončuje poslední detaily projektu,
výběrové řízení bude zahájeno patrně koncem března 2013,
 OÚ – multigenerační zóna – příprava dokumentace pro výběrové řízení, výběrové
řízení proběhne koncem března 2013,
 Bezdrátový rozhlas – projekt schválen k podpoře, celková výše investice 1.532.026,Kč, dotace ze SFŽP 1.380.487,- Kč. V současnosti se připravuje zadávací
dokumentace, výběrové řízení bude patrně duben-květen 2013,
 Pojištění – Vyhlášeno 25.02.2013, rozesláno doporučenými dopisy třem pojišťovnám,
zveřejněno i na elektronické úřední desce, je zde i zájem ze strany pojišťovacích
makléřů, těm byla plná moc k sestavení nabídky zaslána 04.03.2013 tak, aby
pojišťovny dostaly šanci zúčastnit se řízení sami za sebe a ne v zastoupení.
Byla zahájena stavba ZKT II. - stavbu investuje společnost Povodí Labe, a.s., za zhotovitele
je vybrána firma Raeder & Falge, s.r.o., z Lovosic, subdodavatelem stavebních prací je firma
Svoboda, s.r.o., z Meziměstí, která budovala ZKT I. Dnes proběhl 1. kontrolní den, dělala se
opěrná zeď u Bohatých.
Zeleň
Vyhrnování sněhu, natírání dveří a zárubní na OÚ, rekonstrukce umývárny a WC v přízemí
OÚ.
16.03.2013 proběhne mobilní svoz nebezpečných odpadů, od 15.03.2013 proběhne sběr
velkoobjemových odpadů – pozor ukládat pouze to, co je povoleno, obec je v opačném
případě sankcionována. Prodražuje se tak celková částka za svoz odpadů a doplatí na to
všichni poplatníci.

3
Kultura, sport a činnost spolků
Kultura – příprava akcí na letošní rok, z důvodu nedokončených WC na obecním úřadě se
přesouvá termín konání dětského karnevalu na 16.03.2013 od 15:00 hod.
4. Změna hranic KPÚ Dubenec
V rámci komplexní pozemkové úpravy a přechodem na digitální katastrální mapu dojde ke
změně hranic katastru obce Dubenec. Toto samozřejmě má dopad i na okolní katastry a je
nutné s okolními vesnicemi uzavřít dohody o obecní hranici s obcemi Hřibojedy, Doubravice
a Vilantice (vše dle zák. č. 36/1960 Sb. o územním členění státu).
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje Dohodu o změně obecní hranice s obcí Doubravice,
b) schvaluje Dohodu o změně obecní hranice s obcí Hřibojedy,
c) schvaluje Dohodu o změně obecní hranice s obcí Vilantice,
d) schvaluje Dohodu o změně obecní hranice s obcí Libotov.
6–0–0
5. Vypořádání výsledku hospodaření ZŠ Dubenec
Ing. Jaroslav Čížek, účetní ZŠ Dubenec, předložil dne 21.02.2013 k projednání ZO zprávu o
vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012. ZŠ a MŠ Dubenec vykázala v roce 2012
hospodářský výsledek ve výši 213,- Kč. Rovněž navrhuje převést tuto částku do rezervního
fondu příspěvkové organizace.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje hospodářský výsledek Základní školy Dukelských bojovníků a mateřské
školy, Dubenec ve výši 213,- Kč,
b) schvaluje převod zisku 213,- Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace.
6–0–0
6. Žádost o příspěvek na pořádání soutěže "Zlatá včela"
Dne 27.02.2013 doručil na OÚ Ing. Ladislav Provazník žádost o příspěvek na pořádání
oblastního kola soutěže „Zlatá včela“, která se bude konat dne 20.04.2013. Tuto soutěž
pořádá včelařský kroužek při ZŠ Dubenec. Příspěvek bude použit na zajištění organizace
soutěže, cen, diplomů, propagace apod.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje dar v hodnotě 5.000,- Kč včelařskému kroužku při Základní škole
Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec, IČ: 75017881.
6–0–0
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7. Návrh smlouvy o výpůjčce s SDH Dubenec
Pro administrativní podložení spolupráce obce Dubenec s SDH Dubenec je navrženo uzavřít
smlouvu o výpůjčce. Touto smlouvou by se SDH Dubenec zapůjčila požární zbrojnice čp.
153, vyjma majetku zásahové jednotky a telefonní ústředny O2 Teléfonica (podobná
smlouva je i s organizací ZŠ Dubenec na zapůjčení budovy školy a školky). Součástí
smlouvy jsou povinnosti a práva, která přejdou na SDH, zejména povinnosti spočívající v
péči o budovu, spolupodílení se na platbách za energie a vodné apod. - s možností
odpracování této částky formou brigádnických hodin.
Jelikož je budoucí trend převádět maximum práce při ochraně majetku a osob na obce,
mohou SDH, které většinou zajišťují požární ochranu v obci, žádat o dotace na vybavení,
modernizaci budov a podobně. Zdárným příkladem je současný neúspěch při podání žádosti
o dotaci na modernizaci budovy (výjezdová vrata) ze strany obce a úspěch ze strany SDH. V
podstatě SDH by bez smlouvy o výpůjčce nemohlo investovat dotační peníze do budovy v
majetku obce.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje smlouvu o výpůjčce se Sborem dobrovolných hasičů Dubenec, IČO:
65715721.
6–0–0
8. Žádost o příspěvek na činnost SDH Dubenec
Dne 14.02.2013 doručil starosta SDH Dubenec p. Luboš Lesák žádost o poskytnutí
příspěvku na činnost SDH Dubenec v roce 2013. Příspěvek bude použit zejména na drobné
opravy vybavení a na podporu mladých hasičů ve sdružení.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje dar v hodnotě 5.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů v Dubenci, IČO:
65715721.
6–0–0
9. Žádost o příspěvek na sportovní činnost mládeže SDH Dubenec
V roce 2012 byl starosta obce osloven vedoucím mládeže SDH Dubenec Dominikem
Mikešem, s informacemi o stavu technického vybavení oddílu SDH Dubenec. Velkou opravu
by především potřebovala hasičská stříkačka. Předběžné ocenění této opravy je 21.700,- Kč
bez DPH. Dne 19.02.2013 byla doručena na obecní úřad žádost SDH Dubenec o tuto
finanční podporu.
Dle názoru pana starosty je hasičský sport jediný sport v Dubenci, který je organizovaný,
reprezentuje naší obec na soutěžích, spojuje děti a pomáhá k tomu, aby byl volný čas dětí
smysluplně využit. V případě schválení tohoto příspěvku bude veden jako účelová dotace a
bude vyplacen oproti dokladům.
Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
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Zastupitelstvo obce Dubenec
schvaluje účelovou dotaci na opravu hasičské stříkačky sportovního družstva SDH
Dubenec ve výši 21.700,- Kč bez DPH.
6–0–0
10. Žádost p. Lesáka o prodej pozemku ppč. 455/4 v k.ú. Dubenec
Dne 22.02.2013 doručil p. Luboš Lesák obci Dubenec svou žádost o prodej pozemku ppč.
455/4 v k.ú. Dubenec. Jedná se o pozemek vedle zahrady obecního úřadu, který v současné
době využívá rodina Keilova k hospodaření. P. Lesák uvažuje o výstavbě rodinného domu v
této lokalitě. Nyní probíhají pozemkové úpravy, které se týkají i tohoto žádaného pozemku.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost pana Lesáka a bude znovu projednána po
schválení pozemkových úprav (digitalizace).
11. Diskuze








starosta obce informoval přítomné o připojení se obce Dubenec k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení tibetské vlajky dne 10.03.2013 na budově OÚ
dále starosta obce informoval o přechodu z operátora O2 na operátora T-Mobile, a to
z důvodu nabízených služeb i výše platby za tyto služby. Ostatní operátoři nenabízejí
pevné linky, které jsou nutností z důvodu krizového řízení
pan Petr Meisl by chtěl vysvětlení, proč je v odpadech takový nárůst. Pan starosta
odpověděl, že toto je způsobeno především sankcí za velkoobjemový odpad, do
kterého občané dali i nebezpečný odpad a stavební odpad. Dále se pan Meisl zeptal,
zda se dá zjistit celková hmotnost odvezeného odpadu. Starosta odpověděl, že toto
se dá dohledat. Řešením snížit náklady na odpad by bylo hlídat svoz
velkoobjemového odpadu, aby se tam neukládalo to, co tam nepatří. Pan Bohumil
Tomášek nabídl možnost připojit se ke společnosti Retela – elektroodpad, kartony.
Další možností je svoz železného šrotu.
Dále starosta obce informoval přítomné, že se bude na Stavebním úřadě ve Dvoře
Králové nad Labem dne 04.04.2013 veřejně projednávat bioplynová stanice.
Pan Meisl se dotázal, jak to je s vymáháním dlužníků obce. Starosta obce odpověděl,
že se nadále pohledávky vymáhají a spousta jich je již uhrazena. Dále se pan Meisl
zeptal, zda se vymáhají i pohledávky po bývalé starostce Šimkové.
Pan Karel Volšička st. se dotázal, zda je již hotov návrh vlajky a znaku obce
Dubenec. Starosta obce přítomným návrhy ukázal, ale ani jeden se zastupitelům
obce nelíbil. Proto bude požadováno vypracování dalších návrhů.

Jednání ZO bylo ukončeno v 19:32 hod.

Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 07.03.2013 – viz příloha 29. USNESENÍ ZO Dubenec
konaného dne 07.03.2013.
Datum vyhotovení zápisu: 16.03.2013
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Starosta obce:
.......................................
Jaroslav Huňat
Ověřovatelé zápisu:
..........................................
Ing. Jaroslav Čížek

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

