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ZASTUPITELSTVO    

OBCE DUBENEC 

 

 

 

 
29. 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 
 

Zastupitelstva obce Dubenec    
konaného dne 26.01.2022 

 
Po testování přítomných zastupitel, dle nařízení hejtmana Královehradeckého kraje, zahájil 
pan v 19:03 starosta jednání zastupitelstva obce. Přítomni byli členové ZO: Jaroslav Huňat, 
Renata Derdová, Veronika Bašová, Petr Čtvrtečka, Bohumil Tomášek a Irena Hlavová. 
Zastupitelé Radomír Joneš, Ondřej Janeček, Luboš Lesák a Petr Krejčí byli omluveni. 

1. Schválení programu 
Pan starosta uvítal přítomné zastupitele, konstatoval, že je zastupitelstvo usnášení schopné 
v počtu 6 přítomných zastupitelů. Poté přečetl program jednání zastupitelstva, tak jak byl 
navržen v pozvánce.  
 

1. Schválení programu zasedání.  
2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.  
3. Shrnutí práce ZO, obce Dubenec.  
4. Projednání podání žádosti o dotaci KH kraje - PD Sběrný dvůr Dubenec  
5. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, ČEZ Distribuce 

IV-12-2021977/VB/02 DUBENEC  
6. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene, ČEZ Distribuce IV-12-2021257/VB2  
7. Diskuse, závěr  

 
Pan starosta navrhl změnu programu. Namísto bodu č. 6 – smlouva o projednání věcného 
břemene pro ČEZ Distribuce - jedná se o věcné břemeno, které bylo již projednáno jako 
smlouvu o smlouvě budoucí v prosinci 2020 – usnesení č. 217/2020-20.ZO – protože 
nedošlo v projektu ke změnám  zbytečné projednávat smlouvu znovu. Namísto toho bude 
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projednána Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o 
umístění stavby, ta dorazila 20.12.2021 e-mailem a byla systémem zařazena do spamové 
pošty, jedná se o přípojku elektro pro parcelu ppč. 590/8 v k.ú. Dubenec. Dalším bodem č. 7, 
bude projednání rozpočtové změny č. 6/2021, kterou se vyrovná hospodaření obce za rok 
2021 a č. 1/2022, kterou bude do rozpočtu obce vložen potvrzený příspěvek na provoz 
veřejné správy. Jako bod č. 8 bude zařazeno Různé, kde by pan starosta projednal zprávu 
finančního výboru a stav projektu DČOV. Diskuse a závěr se přesouvá jako bod č. 9. 
 
Nebylo dalších dotazů, ani připomínek a tak dal pan starosta hlasovat o programu jednání.  
 
303/2022-29.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 26.01.2022: 

1. Schválení programu zasedání.  
2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.  
3. Shrnutí práce ZO, obce Dubenec.  
4. Projednání podání žádosti o dotaci KH kraje - PD Sběrný dvůr Dubenec  
5. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, ČEZ Distribuce 

č. IV-12-2021977/VB/02 
6. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby, ČEZ Distribuce č. IV-12-2022842 
7. Projednání rozpočtových změn č. 6/2021 a č.1/2022 
8. Různé  
9. Diskuse, závěr  

6-0-0 

2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele 
usnesení  
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 26.01.2022 byla navržena Renata Derdová, 
ověřovateli zápisu Veronika Bašová a Bohumil Tomášek, zpracovatelem usnesení Petr 
Čtvrtečka. Pan starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí s nominací a poté přečetl 
usnesení. 
 
304/2022-29.ZO   
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje   

a) schvaluje zapisovatelkou zápisu Renatu Derdovou 
b) schvaluje ověřovateli zápisu Veroniku Bašovou a Bohumila Tomáška 
c) schvaluje přípravou návrhu usnesení  Petra Čtvrtečku 

6-0-0 

3. Informace o činnosti OÚ Dubenec a ZO Dubenec 
 
Práce obce a obecního úřadu. 
Pan starosta oznámil, že byly vyúčtovány dotace z Královehradeckého kraje a je připraveno 
nové podání žádosti o krajskou dotaci. Dále uvedl, že žádost na podporu obecních prodejen 
obec nemohla podat. Důvodem je přesun programu na ministerstvo průmyslu a obchodu a 
formální podmínkou podání dotace je pouze jedna prodejna v obci. Obec podává žádost o 
dotaci z programu obnovy venkova o dotaci na projektovou dokumentaci sběrného dvora „U 
kovárny“. 
Obec podala žádost o dotaci na rekonstrukci cesty C45 v Kalnovci z Ministerstva pro místní 
rozvoj, programu obnovy venkova. Žádost prošla formálním hodnocením, nyní čekáme na 
sdělení k hodnocení bodovému. 
Obec dokončuje přípravu žádosti o dotaci z programu „bezpečnost“ Státního fondu dopravní 



3 

 

infrastruktury na projekt Chodníky v obci Dubenec III. etapa. Stavební povolení by mělo být 
vydáno 7. února 2022 a hned poté bude žádost podána. 
Paní Veronika Bašová se dotázala na projekt rekonstrukce přízemí zdravotního střediska. 
Pan starosta jí odpověděl, že projekt má již stavební povolení a nyní se hledá vhodný 
dotační program, který zohlední bezbariérovost projektu. Paní doktorka předběžně potvrdila, 
že po dokončené rekonstrukci bude zrušena ordinace v Doubravici. 
Dále pan starosta informoval o tom, že nadále pokračují přípravy projektu DČOV. Uzávěrka 
žádostí byla ke konci roku 2021. Celkem je zde 84 zájemců o domovní čističky odpadních 
vod. V I. etapě bude řešeno cca 335 ekvivalentních osob. Z celkového množství bude zhruba 
16 odtoků z ČOV řešeno vsakem. 
 
Projekty: 
Rozvojová zóna Z1 – čekáme na povolení rozdělení pozemků – stále trvá. 
Chodníky III. etapa – byla doplněna dokumentace o požadované změny po konzultaci SFDI 
– vše podáno na úřad. Stavební povolení 7. Února 2022, poté podání žádosti. 
Komunikace Kalnovec (45C) – podána žádost o dotaci MMR, formální hodnocení proběhlo 
v pořádku. 
Horní Dubenec (1C, 2C a 3C) projekty jsou projekčně dokončeny. Dokončují se stanoviska 
oslovených orgánů a uzavření smlouvy na pozemky Povodí Labe s.p. Poté bude podána 
žádost o stavební povolení. Stále trvá. 
 
Technické služby a údržba zeleně 
Pan starosta uvedl, že zaměstnanci obce průběžně vyhrnují sníh a provádí zimní údržbu 
techniky.  
Dále pan starosta uvedl, že byly pokáceny stromy u vodárny. Důvodem kácení bylo hlášení 
plynárenské společnosti GridService s.r.o., stromy totiž rostly na plynovém potrubí. 
Zaměstnanci obce likvidovali oplocenky kolem již vzrostlého porostu v „Machově“ lese a pod 
elektrovodem u malého Libotova. Dále průběžně kontrolovali zbylé oplocenky a prováděli 
opravy oplocení. 
 
Sport a kultura 
Paní Derdová uvedla, že obec připravuje ples na 19.2.2022 v penzionu na faře, vzhledem 
k opatřením bude možno prodat jen cca 80 lístků, protože se do limitu osob započítávají i 
kapela a obsluha. Pan Čtvrtečka dodal, že za stejných podmínek se chystá i hasičský ples, 
který bude 5.2.2022 rovněž v penzionu na faře. 
Paní Derdová dále uvedla, že se obec Dubenec zapojí do projektu „Ukliďme Česko“. Jarní 
úklidová den bude v sobotu 2. dubna 2022. Organizátor zajistí dodávku pytlů a rukavic.  

4. Projednání podání žádosti o dotaci KH kraje - PD Sběrný dvůr 
Dubenec  
Pan starosta uvedl, že stejně jako v loňském roce připravil podání žádosti o dotaci na 
projektovou dokumentaci pro stavbu sběrného dvora „U kovárny“. Jedná se o oplocenou 
zpevněnou plochu s kontejnerovým stáním na vybírání velkoobjemových, stavebních a 
nebezpečných odpadů od občanů obce. Součástí bude i prostor na BRKO a přístřešek na 
techniku.  
 
Rozpočet akce: 

Sběrný dvůr Dubenec 

Pol. Název Cena bez DPH Cena vč. DPH 

1 Geodetické zaměření         8 600,00 Kč       10 406,00 Kč  

2 Geologický průzkum      10 000,00 Kč       12 100,00 Kč  

3 Dokumentace DÚR      55 000,00 Kč       66 550,00 Kč  
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4 Dokumentace DSP      75 000,00 Kč       90 750,00 Kč  

5 Rozpočty       15 000,00 Kč       18 150,00 Kč  

  Celkem    163 600,00 Kč     197 956,00 Kč  

 
Dotace Královehradeckého kraje bude ve výši 50%, tedy 98.978,- Kč.  
Zastupitelé diskutovali o odkládání odpadu v době uzavření sběrného dvora a o nutnosti 
doplnění projektu o kamerový systém. Poté bylo přistoupeno k hlasování. 
  
305/2022-29.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje podání žádosti Královehradeckému kraji z programu 
obnovy venkova č. 22POVU1 podprogramu POVU14 Nakládání s odpady na projektovou 
dokumentaci akce Sběrný dvůr Dubenec. 

6-0-0 

5. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene, ČEZ Distribuce IV-12-2021977/VB/02 DUBENEC  
Pan starosta přednesl žádost projektanta pan Bohuslava Trojana, IČ: 88873838, 
zastupujícího na základě plné moci společnost ČEZ Distribuce o smlouvu budoucí o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby. Jedná se o přípojku k novostavbě rodinného 
domu na parcele ppč. 943/1 v k.ú. Dubenec (Plíštilovi). Přípojka bude procházet pod 
parcelou p.č. 608 v k.ú. Dubenec pod tělesem stavby chodníku. Věcné břemeno bude 
jednorázově úplatné ve výši 1000,- Kč. Pan starosta navrhl smlouvu schválit. Nebylo dotazů, 
ani připomínek a tak bylo přistoupeno k hlasování o usnesení.  
 
306/2022-29.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec: 

a) Souhlasí s uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
dohodu o umístění stavby č.IV-12-2021977/VB/02 Dubenec, KNN pro p.č.943/1 se 
společností ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 se sídlem Teplická 874/8, 40502 
Teplice, zastoupenou na základě plné moci evidenční e.č. PM/II-179/2021 
společností TELKABEL CR s.r.o., IČ:25289675, se sídlem Českých bratří 89, 54701, 
Náchod zastoupenou na základě plné moci evidenční č. TK01/2021 panem 
Bohuslavem Trojanem IČ: 88873838 se sídlem Švermova 369, 51742 Doudleby nad 
Orlicí. 

b) Pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby č.IV-12-2021977/VB/02 Dubenec, KNN pro p.č.943/1 se 
společností ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 se sídlem Teplická 874/8, 40502 
Teplice, zastoupenou na základě plné moci evidenční e.č. PM/II-179/2021 
společností TELKABEL CR s.r.o., IČ:25289675, se sídlem Českých bratří 89, 54701, 
Náchod zastoupenou na základě plné moci evidenční č. TK01/2021 panem 
Bohuslavem Trojanem IČ: 88873838 se sídlem Švermova 369, 51742 Doudleby nad 
Orlicí. 

6-0-0 

6. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby, ČEZ Distribuce č. IV-12-
2022842 
Pan starosta přednesl žádost společnosti ELPROM CZ s.r.o. zastupující ČEZ Distribuce, a. 
s., o projednání smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 
pro přípojku elektro pro parcelu ppč. 590/8 v k.ú. Dubenec. Jedná se o přípojku k parcele 
manželů Bašových, která prochází protlakem pod obecní parcelou cesty na ppč. 3713 v k.ú. 
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Dubenec.   
Dále uvedl, že na základě ocenění z portálu ebremena.cz byla jednorázová úhrada za 
zřízení věcného břemene inženýrské sítě na 2000,- Kč. Pan starosta nevrhl smlouvu schválit. 
Nebylo dotazů, ani připomínek, bylo přistoupeno k hlasování 
 
307/2022-29.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec: 

a) Souhlasí s uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
dohodu o umístění stavby č. IV-12-2022842, KNN pro p.č.598/8 v k.ú. Dubenec se 
společností ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 se sídlem Teplická 874/8, 40502 
Teplice, zastoupenou na základě plné moci evidenční č. PM – 026/2021 společností 
ELPROM CZ s.r.o., IČ: 27528448 se sídlem Hálkova 875, 508 01  Hořice v 
Podkrkonoší, 

b) Pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2022842, KNN pro p.č.598/8 v k.ú. Dubenec se 
společností ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 se sídlem Teplická 874/8, 40502 
Teplice, zastoupenou na základě plné moci evidenční č. PM – 026/2021 společností 
ELPROM CZ s.r.o., IČ: 27528448 se sídlem Hálkova 875, 508 01  Hořice v 
Podkrkonoší, zastoupenou p. Jaroslavem Šafaříkem. 

5-0-1 

7. Projednání rozpočtových změn č. 6/2021 a č.1/2022 
Pan starosta seznámil zastupitele se závěrečnou rozpočtovou změnu č.6/2021, kterou 
s vyrovnává výkaz FIN do nulového stavu. Nebylo dotazů a tak bylo přistoupeno k hlasování. 
 
 
308/2022-29.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č.6/2021 

6-0-0 
 
Pan starosta dále uvedl, že v době, kdy už byl zveřejněn návrh rozpočtu na rok 2022, byl 
obci doručen dokument s vyčíslením příspěvku na tzv. přenesenou působnost. Jedná se 
především o činnost matriky. Příspěvek pro rok 2022 činí 372.900,- Kč, dále 30.000,- Kč 
předpokládaný příjem za poplatky ze svatebních obřadů a 1000,- Kč zaplacený doplatek 
spoluúčasti za škodu na poškozené autobusové zastávce „U kovárny“. Bylo hlasováno o 
usnesení. 
 
309/2022-29.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č.1/2022 

6-0-0 

8. Různé 
Pan starosta oznámil, že plánovaná zpráva finančního výboru o hospodaření obce za rok 
2021 bude projednána až na příštím zastupitelstvu. Důvodem je dokončování uzávěrek, 
které musely bát v určitých termínech odeslány na Krajskému úřadu a paní účetní nestihla 
doúčtovat všechny doklady z hospodářské činnosti obce. 
Pan starosta dále uvedl, že konečně došlo k jednání s Povodí Labe s.p. ohledně směny 
pozemků pod vodním tokem Hustířanky. V současnosti dochází k zaměření potoka na 
parcelách obce. Požadavek z Povodí Labe s.p. bylo dodržení šířky parcely a to 5 metrů 
z každé strany od středové osy toku. Po vypracování geometrických plánů bude řešena 
směna s pozemky, které jsou zatíženy vodním tokem v majetku Povodí Labe s.p. i když se 
zde již dávno vodní tok nevyskytuje. 
V návaznosti na směny pozemků dojde ke změně územního plánu a „překlopení“ některých 
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parcel z veřejné zeleně na pozemky k bydlení. 

9. Diskuse, závěr 
Pan starosta oznámil, že do projektu DCOV se zapojilo celkem 84 nemovitostí, bude tedy 
řešeno 335 ekvivalentních obyvatel obce. Bohužel některé domovní čističky (cca 16) nebude 
možné napojit přímo do vodoteče, nebo smíšené obecní kanalizace. V těchto případech 
bude odvod přečištěné vody řešen dodatečnou akumulační nádrží a vsakováním do terénu. 
Nyní se čeká na dokončení situačních nákresů, které budou přílohou smlouvy o spolupráci. 
Poté bude s každým účastníkem jednáno a v případě zájmu o pokračování v projektu 
podepsána smlouva. Pokud nebude uzavřena smlouva, bude jednáno s náhradníky, kteří si 
požádali po 31.12.2022. 
Předpokládaný termín podání žádosti o ohlášku bude v červnu 2022. V případě, že budeme 
úspěšní s žádostí o dotaci je možné, že stavební práce již započnou na podzim letošního 
roku. 
Pan starosta dále uvedl, že je nadále doplňováno veřejné osvětlení. Pan Rejl musí ještě 
propojit elektrické vedení pro veřejné osvětlení na krátké straně. Zde bude nutné rovněž 
doplnit jeden, nebo dva stožáry s veřejným osvětlením. Práci starosta již urgoval. 
  

⁻ Paní Derdová se dotázala na nepořádek kolem kontejneru na textil v dolním Dubenci 
o Pan starosta jí odpověděl, že odvoz textilu urgoval již v polovině prosince. 

Firma Textil ECO přislíbila rychlý odvoz, ale nestalo se tak. Pan starosta při 
urgenci rovněž požádal o větší kontejner na textil. 

⁻ Pan Čtvrtečka oznámil, že SDH Dubenec připravuje opět svozu železného šrotu. 
Uvažují i o svozu pro obec Litíč. Občané Dubence již nyní mohou železný šrot 
odvážet za hasičárnu, stejně jako v loňském roce. 

o Pan starosta mu odpověděl, že by zde mohl být problém s vykazováním pro 
odpadovou legislativu. 

⁻ Pan Čtvrtečka dále oznámil, že SDH zakoupilo dva plechové přístřešky a vyklidilo 
prostor vedle bývalé hospody v dolním Dubenci. Kde je postavili na místo bývalého 
skladu u sportoviště. 

o Paní Bašová namítla, že by měly být přístřešky zabezpečeny proti nárazu 
dětí, kteří na kopci za hasičárnou jezdí na sáňkách a bobech.  

 Pan Čtvrtečka jí odpověděl, že už zaznamenali pár nárazů do 
přístřeškům, ale dětem nic nebrání aby sáňkovali v místech vodní 
skluzavky. 

⁻ Pan Volšička se dotázal na informaci z tisku, kdy může hliníkové plechovky odkládat 
do žlutých kontejnerů na plast. 

o Pan starosta mu odpověděl, že toto možné je, ale jen do kontejnerů na 
sběrných místech. Do pytlů, které sváží obec Dubenec, zatím není povoleno 
plechovky odkládat. Dále uvedl, že občané mohou drobný kovový odpad 
v nějakém pytli, nebo krabici odložit při svozu plastů. Obec je bude skladovat 
a až jej bude větší množství, tak jej odveze na šrotiště. 

⁻ Pan Tomášek se dotázal, zda zastupitelé viděli dokument televize Seznam.cz o pádu 
letadla s cigaretami v roce 1990. 

o Zastupitelé chvíli diskutovali o natočeném dokumentu, ale z diskuse vyplynul, 
že se jim dokument nelíbil, obsahoval některé nepřesnosti. Pan Tomášek 
Ondřej, velitel SDH JPO III, napsal redaktorovi některé připomínky. 

⁻ Pan starosta dále uvedl, že se dokončuje nový web mikroregionu a podařilo se do něj 
zabudovat funkci sdílení úředních desek a novinek. Pokud se občanu bude chtít 
dozvědět novinky ze všech 16 obcí, najdou je na jednom místě. 
 

Zastupitelé, ani hosté neměli dalších podnětů do diskuse a tak pan starosta jednání 
zastupitelstva v 19:45 hod. ukončil.  
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Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 26.01.2022  - viz. příloha č.1 - 29. USNESENÍ ZO 
Dubenec konaného dne 26.01.2022.  
Příloha č.2 – Prezenční listina  
Příloha č.3 – Smlouva o VB a umístění stavby č.IV-12-2021977/VB/02 
Příloha č.4 – Smlouva o VB a umístění stavby č.IV-12-2022842 
Příloha č.5 – Rozpočtové opatření č.6/2021 
Příloha č.6 – Rozpočtové opatření č.1/2022 
 
Datum vyhotovení zápisu: 26.01.2022  
Datum vyhotovení čistopisu zápisu: 02.02.2022  
 
 
 
Starosta obce:   Jaroslav Huňat, v.r.  
  .......................................  
  Jaroslav Huňat  
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
  Veronika Bašová, v.r.   Bohumil Tomášek, v.r.  
  ..........................................   .......................................  
 Veronika Bašová   Bohumil Tomášek 


