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ZASTUPITELSTVO    

OBCE DUBENEC 

 

 

 

 
30. 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 
 

Zastupitelstva obce Dubenec    
konaného dne 23.03.2022 

 
Pan starosta zahájil jednání zastupitelstva obce Dubenec v 19:00 hodin. Přítomni byli 
členové ZO: Jaroslav Huňat, Renata Derdová, Veronika Bašová, Petr Čtvrtečka, Petr Krejčí, 
Bohumil Tomášek, Irena Hlavová, Radomír Joneš, Ondřej Janeček a Luboš Lesák.  

1. Schválení programu 
Pan starosta uvítal přítomné zastupitele, konstatoval, že je zastupitelstvo usnášení schopné 
v počtu 10 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 obecně závazné vyhlášky obce Dubenec o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství  
5. Žádost o prodej pozemku ppč. 724/2 a části pozemku ppč.724/3 v k.ú. Dubenec 
6. Projednání dohod o provedení práce JPO III zastupitelů Petra Čtvrtečky a Luboše 

Lesáka 
7. Projednání rozpočtové změny č.2/2022 
8. Projednání pověření starosty obce k rozpočtovým změnám 
9. Revokace usnesení č.298/2021-28.ZO 
10. Nákup sanitárního kontejneru k veřejnému sportovišti. 
11. Diskuse, závěr  
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Pan starosta se dotázal zastupitelů, zda mají návrh na změnu programu. Poté přednesl svůj 
návrh na změnu programu. Namísto bodu č. 11 – zařadit žádost SDH Dubenec o příspěvek 
na činnost v roce 2022. Bod diskuse a závěr se posune jako bod 12. Nebylo dotazů a 
připomínek. Pan starosta přednesl usnesení a dal hlasovat. 
 
310/2022-30.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 23.03.2022: 

1. Schválení programu zasedání.  
2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.  
3. Shrnutí práce ZO, obce Dubenec.  
4. Projednání obecně závazné vyhlášky obce Dubenec o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství  
5. Žádost o prodej pozemku ppč. 724/2 a části pozemku ppč.724/3 v k.ú. Dubenec 
6. Projednání dohod o provedení práce JPO III zastupitelů Petra Čtvrtečky a Luboše 

Lesáka 
7. Projednání rozpočtové změny č.2/2022 
8. Projednání pověření starosty obce k rozpočtovým změnám 
9. Revokace usnesení č.298/2021-28.ZO 
10. Nákup sanitárního kontejneru k veřejnému sportovišti 
11. Žádost o příspěvek na provoz SDH Dubenec pro rok 2022 
12. Diskuse, závěr 

10-0-0  

2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele 
usnesení  
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 23.03.2022 byl navržen Petr Krejčí, 
ověřovateli zápisu Radomír Joneš a Bohumil Tomášek, zpracovatelem usnesení Petr 
Čtvrtečka. Pan starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí s nominací a poté přečetl 
usnesení. 
 
311/2022-30.ZO   
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje   

a) schvaluje zapisovatelkou zápisu Petra Krejčího 
b) schvaluje ověřovateli zápisu Radomíra Joneše a Bohumila Tomáška 
c) schvaluje přípravou návrhu usnesení  Petra Čtvrtečku 

10-0-0 

3. Informace o činnosti OÚ Dubenec a ZO Dubenec 
 
Práce obce a obecního úřadu. 
Pan starosta pochválil, že občané obce nejsou lhostejní k válce na Ukrajině. V průběhu 
vyhlášené sbírky se zaplnila zasedací místnost obecního úřadu hmotnými dary. Část sbírky 
byla poskytnuta ukrajinským uprchlíků, kteří jsou ubytováni v Dubenci. Zbytek byl odvezen 
na centrum pomoci do Hradce Králové.  
Dále pan starosta uvedl, že všechny plánované žádosti o dotační podporu jsou podány na 
příslušné fondy a úřady. Nyní dochází ke zdržení schvalovacích procesů z důvodu 
rozpočtového provizoria. 
Obec připravuje projekt DČOV, nyní jsou již dokončeny zjednodušené situace pro přípravu 
smlouvy s jednotlivými účastníky projektu. 
Proběhla kontrola hospodaření obec, tentokrát se po dvou letech konečně konala fyzicky. Po 
dvoudenní kontrole účetnictví a správních procesů byly zjištěno pochybení s konečným 
schválením poslední rozpočtové změny a z toho vyplývá dnešní bod jednání č.8 – pověření 
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starosty k rozpočtovým změnám. Dále auditorky doporučili veřejně projednat střet zájmů-
kumulaci funkcí zastupitelů zaměstnaných na dohodu o provedení práce v zásahové 
jednotce JPO III a upřesnit schválení rozpočtu pro rok 2022 revokací usnesení a znovu 
schválením se slovní frází, že se jedná o přebytkový rozpočet. 
Dále se pan starosta věnoval informování o jednotce JPO III, dovybavuje se zapůjčené 
vozidlo T815 ručním nářadím. Pro jednotku jsou objednány 4 kompletní dýchací přístroje a 2 
náhradní láhve, dva zásahové obleky a obec nakupuje FLIR kameru pro zjištění skrytých 
ohnisek požáru. 
Byla zavěšena zpět všechna vysílací hnízda obecního rozhlasu. Pro znovu zprovoznění 
bude nutná návštěva technika. 
Byla odeslána poptávka na sanitární kontejner ke sportovišti – více jako dnešní bod jednání 
 
Projekty: 

- Rozvojová zóna Z1 – čekáme na k povolení rozdělení pozemků – v územním řízení 
bylo požádáno o výjimku, protože k nově vznikajícím stavebním pozemkům budou 
vznikat i nové pozemky přístupových cest. Čekáme rozhodnutí během konce dubna. 
Dále vedoucí stavebního úřadu informoval projektanty o tom, že do konce března 
prostuduje územní studii a bude se dotazovat dál. 

- Chodníky III. etapa – podána žádost o dotaci, čekáme na sdělení fondu 
- Komunikace Kalnovec (45C) – podána žádost o dotaci, čekáme na vyrozumění 
- Komunikace Horní Dubenec (1C, 2C a 3C) dokončujeme jednání s Povodí Labe s.p. 

o věcných břemenech, poté bude podáno na žádost o stavební povolení 
- Byly zahájeny projekční práce na akci Hřbitov, místní komunikace „U studánky“ 

(Kirsch Miloš, Fafl Roman, Storm Josef a chalupáři Eduard Novák a Schondorfová 
Iva). Z důvodu značné legislativní zátěže a stavební náročnosti jsme museli změnit 
projekt sběrného dvora „U kovárny“ na projekt „Technicko hospodářského zázemí 
obec Dubenec. Vznikne zde zpevněná  

- Ve spolupráci se státním pozemkovým úřadem připravujeme projekty cesty Kalnovec 
– Jedlina s odbočkou ke Kovárně a protierozní prvky doplněné biokoridory v horním 
Dubenci. O financování protierozních prvků budeme jednat s MAS Hradecký venkov. 

 
Technické služby a údržba zeleně 
Zaměstnanci obce ve spolupráci s panem Miroslavem Fialkou a provádějí kácení 
nebezpečných stromů v zastavěném území obce. V horním Dubenci, po dohodě s Povodí 
Labe, které u nás část prací objednalo, byly pokáceny nebezpečně nahlé stromy v korytě 
toku mezi garážemi a bývalým koloniálem.  
Na minulém jednání se dotazoval pan Tomášek na sečení melioračních příkopů v dolním 
Dubenci (Od čp.30 Dvořák až po „Končinský odpad“). Bylo zjištěno, že sečení je plně v 
kompetenci státního pozemkového úřadu. Pan starosta tedy zaslal nabídku na možnost 
sečení v rámci našich technických služeb – bylo odpovězeno (Kopie e-mailu)  
„Dobrý den. 
Stavby vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v majetku České republiky a v 
příslušnosti Státního pozemkového úřadu (SPÚ) na níže uvedených pozemcích budou 
zařazeny do plánu udržovacích prací pro tento rok i roky následující. V minulých letech byly 
problémy s dodavatelem prací, kdy zhotovitel nestíhal nebo měl technické problémy a 
zakázku buď nedodělal, nebo odstoupil. 
Vaše nabídka na sečení není ze strany SPÚ možná. 
Pro upřesnění dále sdělujeme, že se jedná o stavby sloužící k odvodnění zemědělských 
pozemků, nejedná se o protipovodňové opatření. Stavba HOZ byla projektována v polní trati 
na Q5 a v polích na Q2 z toho důvodu nemůže chránit před nestandartní srážky a 
přívalovými vodami větší jak Q2. 
O dalších krocích spojenými s plánováním údržby (sečením) HOZ Vás. Budeme informovat. 
S pozdravem Ing. Adam Matouš“ 
Lesní hospodářství – obec čeká na schválení žádosti o dotaci na nové porosty, 
předpokládáme příjem to 186 tis. Kč 
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Moštárna je v provozu pouze pro objednané sušení jablek a hrušek – pro ZD Dolany 
 
Sport a kultura 
Pan starosta oznámil, že proběhl hasičský a obecní ples. Pan Volšička si stěžoval na to, že 
nebyla žádná propagace. Pan starosta mu oznámil, že z důvodu Covidu obec i hasiči od 
propagace upustili, protože omezení hygieniků bylo na 100 míst včetně kapely a obsluhy. 
Paní Derdová oznámila, že obec připravuje dětský karneval na sobotu 2.4.2022 v penzionu 
na faře. Dále uvedla, že skupina „Dubeneckých koledníků“ připravuje první ročník Májového 
zpívání na 22.5.2022 v kostele Sv. Josefa. Pan starosta dodal, že připravují tradiční 
velikonoční turnaj ve stolním tenisu dne 15.4.2022 (Velký pátek) rovněž v penzionu na faře, 
hrát se bude na čtyři skupiny a poté pavouk na dvě prohry, jako v předchozích turnajích. Pan 
Krejčí dodal, že opět bude jedna super skupina registrovaných hráčů. 

4. Projednání obecně závazné vyhlášky obce Dubenec o místním 
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  
Pan starosta oznámil, že by rád navázal na minulé jednání zastupitelstva obce, kdy 
zastupitelé v diskusi projednávali výši poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
pro rok 2022.  
 
Nejdříve pan starosta seznámil zastupitele s výsledky roku 2021 
 
Sběr a svoz komunálních odpadů 401,5 tis. Kč 
Sběr a svoz ostatních odpadů 340,2 tis. Kč 
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 24,7 tis. Kč 
Náklady na rozvoj a obnovu 5,0 tis. Kč 
Ostatní náklady 1,5 tis. Kč 
Celkové náklady na systém OH 772,9 tis. Kč 
 
Příjem EKO-KOM, zp.odběr 106,8 tis. Kč 
Sběr železa – obec 6,8 tis. Kč 
Celkem příjmy 113,6 tis. Kč 
 
Saldo výdaje / příjmy 659,3 tis. Kč 
 
Počet poplatníků 721 poplatníků 
Čisté náklady na 1 poplatníka 914,00 Kč 
Poplatek rok 2021 600,00 Kč 
Příspěvek obce do systému 226.700,00 Kč 
 
Pan starosta uvedl, že pro rok 2022 je nutné pracovat se zdražením o cca 7% za svoz 
směsného komunálního odpadu ze strany dodavatele Marius Pedersen a.s. Dále zůstává v 
zůstává v platnosti třídící poplatek za plast. Naopak EKO-KOM jen nepatrně navýšil odměny 
za třídění. Dále zde přetrvává velká nejistota ohledně cen motorové nafty a energií, které 
jistě dodavatelé promítnou do svých cen. 
 
Sběr a svoz komunálních odpadů 405 tis. Kč 
Sběr a svoz ostatních odpadů 340 tis. Kč 
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 25 tis. Kč 
Náklady na rozvoj a obnovu 5,0 tis. Kč 
Ostatní náklady 1,5 tis. Kč 
Celkové náklady na systém OH 776,5 tis. Kč 
 
Příjem EKO-KOM, zp.odběr 120,0 tis. Kč 
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Sběr železa – obec 10,0 tis. Kč 
Celkem příjmy 130,0 tis. Kč 
 
Saldo výdaje / příjmy 646,5 tis. Kč 
 
Počet poplatníků 720 poplatníků 
Čisté náklady na 1 poplatníka 897,00 Kč 
Poplatek rok 2022 700,00 Kč 
Příspěvek obce do systému 142.500,00 Kč 
 
Zastupitelé diskutovali o částkách poplatku 600,- Kč a 700,- Kč. Nakonec došlo k dohodě na 
navýšení poplatku na 700,- Kč za rok 2022. Pan starosta nechal hlasovat o usnesení a nové 
vyhlášce č.1/2022, kterou poplatek vejde v platnost. 
 
312/2022-30.ZO 
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2022 o místním poplatku za 
obecní systém odpadového hospodářství a o zrušení obecně závazné vyhlášky č.2/2021. 

 
10-0-0 

5. Žádost o prodej pozemku ppč. 724/2 a části pozemku 
ppč.724/3 v k.ú. Dubenec 
Pan starosta přednesl žádost pana Romana Hynka, který požádal obec Dubenec o prodej 
pozemku ppč.724/2 a části pozemku 724/3 v k.ú. Dubenec. Jedná se o pozemky, které 
dlouhodobě užívá a jsou naproti jeho nemovitosti čp.12. 
Zastupitelé diskutovali o rozdělení parcely ppč. 724/3 v .k.ú. Dubenec. Pan starosta jim 
oznámil, že na této parcele se rovněž nachází dočasná stavba pana Pavla Folka, patrně 
dřevník. Oddělení bude právě po hranici této stavby. Dále pan starosta uvedl, že po 
projednávaných pozemcích nevedou žádné inženýrské sítě v majetku obce. Bylo přistoupeno 
k hlasování. 
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313/2022-30.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec  

a) Schvaluje prodej pozemku ppč.724/2 a oddělené části pozemku ppč. 724/3 v k.ú. 
Dubenec, 

b) pověřuje starostu obce zveřejněním záměru o rozdělení a prodeji pozemku ppč.724/2 
a oddělené části pozemku ppč. 724/3 v k.ú. Dubenec. 

10-0-0 

6. Projednání dohod o provedení práce JPO III zastupitelů Petra 
Čtvrtečky a Luboše Lesáka 
Pan starosta oznámil, že při krajské kontrole bylo zjištěno, že zastupitelé Luboš Lesák a Petr 
Čtvrtečka mají rovněž s obcí smlouvu o pracovní činnosti jako členové zásahové jednotky 
JPOIII. Bylo doporučeno veřejně projednat a schválit zastupitelstvem, aby nedocházelo k 
podezření ze střetu zájmů, popřípadě kumulace funkcí. Pan starosta nechal hlasovat o 
usnesení. 
 
314/2022-30.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec  

a) schvaluje s uzavřením dohody o pracovní činnosti zastupitelů Luboše Lesáka a Petra 
Čtvrtečky v zásahové jednotce JPOIII Dubenec, 

b) pověřuje starostu obce sestavením a podpisem smluv o pracovní činnosti. 
8-0-2 

7. Projednání rozpočtové změny č.2/2022 
Pan starosta přednesl návrh rozpočtové změny č. 2/2022, tak jak jej setavila účetní obce 
paní Jana Řeháková. Na straně příjmů byla úprava v položce transferů z okolních obcí ve 
kterých Dubenec vykonává požární ochranu, příjem za prodej železného šrotu, příjem z 
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převodu ze zrušené položky místních poplatků a příjem za prodloužení dotace na 
zaměstnanost. Na straně výdajů byly navýšeny položky pro platbu projektové dokumentace 
DČOV, platbu projektové dokumentace na rekonstrukci elektro rozvodů v kuchyni MŠ, na 
nákup vleku pro technické služby a prostředky na nákup sanitárního kontejneru a s tím 
spojené stavební práce. Nebylo dotazů, ani připomínek a tak nechal pan starosta hlasovat o 
usnesení. 
 
315/2022-30.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2022. 

10-0-0 

8. Projednání pověření starosty obce k rozpočtovým změnám 
Pan starosta oznámil, že při kontrole hospodaření krajským úřadem bylo zjištěno pochybení, 
které je nutné řešit nápravným opatřením. Toto pochybení spočívalo ve schválení rozpočtové 
změny č.6/2021 v lednu 2022. Jedná se o chybu, kdy pan starosta předložil závěrečnou 
rozpočtovou změnu ke schválení zastupitelstvem. Některé převody mezi položkami rozpočtu 
na konci roku byly provedeny z tzv. pravomoci starosty. V současné době je pravomoc 
starosty k rozpočtovým změnám nastavena na částku 100 tis. Kč. Bohužel při závěrečném 
vyrovnání rozpočtu došlo k přesunu několika položek těsně nad 100 tis. Kč.  
Pan starosta požádal o zrušení omezení na provádění změn do 100 tis. Kč. Omezení 
schvalování rozpočtových změn mimo rozhodnutí zastupitelstva může starosta provést 
pouze v případě, kdy bude nutné uskutečnit nějaký příjem, nebo výdaj v době, kdy se 
zastupitelstvo nestihne sejít. Toto oprávnění platí pouze na přesuny uvnitř schváleného 
rozpočtu a nesmí vyvolat žádné další finanční nároky. Jedná se pouze o formální schválení. 
Bylo hlasováno o usnesení. 
 
316/2022-30.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec stanovuje:  

a) v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých 
rozpočtových opatření neomezeně u jednotlivých závazných ukazatelů, jsou-li 
vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na 
finanční prostředky obce, 

b) zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření 
provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném 
po schválení rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění (možno 
podat i ústně). 

10-0-0 

9. Revokace usnesení č.298/2021-28.ZO 
Pan starosta uvedl, že při kontrole bylo obci vytknuto, že usnesení, kterým byl schválen 
rozpočet pro rok 2022, mělo být jinak sestaveno. Pochybení spočívá ve financování úvěrů, 
které je výdajem. To znamená, že rozpočet na rok 2022 není vyrovnaný, ale přebytkový – 
protože z přebytku jsou spláceny naše úvěry obce. 
Je tedy nutné revokovat usnesení č.298/2021-28.ZO a schválit je znovu s formulací, že se 
jedná o přebytkový rozpočet.  
Dále pan starosta uvedl, že z důvodu legislativních změn musí být stejně provedena oprava 
schváleného rozpočtu (vyhláška 412/2021 Sb. o rozpočtové skladbě)  
Ke dni 31.12.2021 byla legislativně zrušena účetní položka 1340 - poplatek za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. k 1.1.2022 nově vzniklá položka 1345 – Příjem z poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité 
věci. Toto bylo zjištěno až při odeslání kontrolních sestav krajskému úřadu. V rozpočtu dále 
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dochází k následujícím změnám, které byly vyvolány změnami legislativy. Poplatky za minulé 
období (dluhy) se nově bude účtovat na položku 1349, na tuto položku již byly přesunuty 
prostředky rozpočtovou změnou 2/2022. Změnu jsme již zapracovali do nově zveřejněného 
rozpočtu. Bylo přistoupeno k hlasování o usneseních.  
 
317/2022-30.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec revokuje usnesení č. 298/2021-28.ZO ze dne 16.12.2022 

10-0-0 
 
318/2022-30.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje v souladu s § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů rozpočet obce 
Dubenec na rok 2022, jako přebytkový v následujícím sestavení: Celkové příjmy ve výši 
16.928.700,- Kč. Celkové výdaje ve výši 15.523.450,- Kč. Financování ve výši 1.405.250,- 
Kč. 

10-0-0 

10. Nákup sanitárního kontejneru k veřejnému sportovišti. 
Pan starosta oznámil, že obec odeslal poptávku na sanitární kontejner, pro umístění u 
veřejného sportoviště u požární zbrojnice. Jedná se o kontejner s WC pro muže a ženy, který 
bude umístěn vedle požární zbrojnice.  Tím se definitivně vyřeší situaci se sociálním 
zázemím na sportovišti. Výhodou je umístění na stávající septik a s tím spojené minimální 
stavební náklady.  
Patky, výkopové a instalační práce zajistí obec, SDH Dubenec v rámci své brigády postaví 
chodník a tím využije dlažbu, která zbyla ze stavby základny pro ligové soutěže. 
Obec obdržela dvě nabídky: 
 
1. Nabídka 
Nový sanitární kontejner České firmy STG Trade s.r.o., IČ: 25832069, se sídlem Mikulášská 
1141/89, 794 01 Krnov, který má všechny potřebné certifikace včetně schválených 
hygienických standardů. 
 
Kontejner Typ B) 
Sanitární kontejner 6255 x 3000 x 2820 mm/2500 mm 
Cena kontejneru: 
Sanitární kontejner 6255 x 3000 x 2820 mm/2500 mm, dle popisu 349.100,- Kč 
Uvedená cena je bez DPH 21%, EXW–793 95 Město Albrechtice 
Cena přepravy: 
Doprava kontejneru do Dubence u Dvora Králové nad Labem 13.200,- Kč 
Uvedené ceny jsou bez DPH 21%, včetně poplatků. 
Celkem: 362.300,- Kč bez DPH 
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2. Nabídka 
Nový sanitární kontejner firmy  MODUL CONTAINER  s.r.o. , IČ: 05083737 se sídlem Tř. 
Tomáše Bati 1672, 765 02  Otrokovice. Rovněž prokázal veškerou certifikaci. 
        
CENA ze závodu, vč. montážního materiálu: 379.975,- Kč + DPH 
DOPRAVA:    do Dubence u Dvora nad Labem 17.500,- Kč + DPH                                                                                      
CELKEM :  397.475,- Kč + DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Dispozice nebyla dodána. 
 
Zastupitelstvo obce vybralo kontejner společnosti firmy STG Trade s.r.o., IČ: 25832069, se 
sídlem Mikulášská 1141/89, 794 01 Krnov. 
 
Pan starosta dále uvedl, že společně s SDH Dubenec je v řešení provoz kontejneru, jako je 
úklid po kulturních akcích, ale i vstup pro děti při výuce, vstup pro uživatele sportoviště atd. 
Po krátké rozpravě bylo hlasováno o usnesení 
 
319/2022-30.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) schvaluje nákup sanitárního kontejneru dle nabídky č. 098/2022 od společnosti STG 
trade, s.r.o., IČ: 25832069, se sídlem Mikulášská 1141/89, 794 01 Krnov za celkovou 
cenu 362300,- Kč bez DPH, 

b) pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy na nákup sanitárního kontejneru dle 
nabídky č.098/2022 se společností STG trade, s.r.o., IČ: 25832069, se sídlem 
Mikulášská 1141/89, 794 01 Krnov. 

10-0-0 

11. Žádost o příspěvek na provoz SDH Dubenec pro rok 2022 
Pan starosta přednesl žádost SDH Dubenec o příspěvek na provoz SDH pro rok 2022 ve 
výši 5000,- Kč. SDH se aktivně zabývá práci s mládeží, organizuje příměstský tábor s 
hasičskou tématikou a pomáhá s organizací kulturních akcí. 
Dále pan starosta promluvil o žádosti kanceláře Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska  
okresu Trutnov. Toto sdružení požádalo o příspěvek na činnost ve výši 5000,- Kč. 
Prodiskutoval jsem tuto skutečnost se zástupcem SDH Petrem Čtvrtečkou a příspěvek za 
obec dávat nebudeme, protože podporujeme hasiče v Dubenci. Žádost byla totiž rozeslána 



10 

 

všem obcím, tedy i těm, kteří dobrovolné hasiče nepodporují. Bylo přistoupeno k hlasování. 
 
320/2022-30.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec  

a) schvaluje finanční dar ve výši 5000,- Kč pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 
Dubenec, IČ: 65715721, se sídlem Dubenec 153, 54455 Dubenec u Dvora Králové 
n.L., 

b) pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy s SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Dubenec, IČ: 65715721, se sídlem Dubenec 153, 54455 Dubenec u Dvora 
Králové n.L., zastoupeným Lubošem Lesákem, starostou. 

10-0-0 

9. Diskuse, závěr 
Pan starosta oznámil, že město Dvůr Králové n.L. a s ním i region obcí Královedvorska se 
stal hospodářsky a sociálně ohroženým územím (HSOÚ) společně s Broumovskem. Kritéria, 
které jsou sledovány pro vyhodnocení ohrožení - pohyb obyvatelstva, index stáří, bytová 
výstavba, nezaměstnanost a podnikatelská aktivita. Královedvorsko je společně 
s Broumovskem ve všech kategoriích nejhorší z Královehradeckého kraje. Krajský úřad uložil 
své organizaci Centrum investic, rozvoje a inovací připravit akční plán, ze kterého by 
vycházela speciální dotační podpora. Pan starosta odeslal za obce mikroregionu Hustířanka, 
které jsou součástí ORP Dvůr Králové n.L., seznam rozvojových projektů. Pan Tomášek 
uvedl, že obyvatelé Dvora Králové n.L. sami musí vidět jak město stagnuje a s ním celý 
region Královedvorska, uvedl, že se městu říká „Smutné město starých lidí“. Po krátké 
diskusi zazněly tyto hlavní důvody. Město se brání investicím, které by změnily místní trh 
práce. Územní plán není plánem pro rozvoj města, zvlášť po snaze o zrušení průmyslové 
zóny Zboží. Královedvorský stavební úřad prodlužuje stavební řízení, s čímž mají osobní 
problémy nejen občané, ale i firmy a obce.  
  

⁻ Pan Volšička se dotázal na kácení stromu na hřbitově. 
o Pan starosta mu odpověděl, že do konce března-dubna bude pokáceno. 

⁻ Pan Volšička si postěžoval na nepořádek, který po svých psech neuklízí někteří 
občané obce v prostoru za poštou. 

o Pan starosta mu odpověděl, že zde může umístit koš na psí exkrementy 
s výstražnými cedulemi. Pan Volšička mu odpověděl, že pochybuje o 
účinnosti tohoto opatření. 

⁻ Pan Deger upozornil na propad silnice III. třídy pod Bios mezio domy Kopeckých a 
paní Říhové. 

o Pan starosta mu odpověděl, že upozorní SÚS Královehradeckého kraje, 
cestmistrovství Dvůr Králové n.L. 
  

Zastupitelé, ani hosté neměli dalších podnětů do diskuse a tak pan starosta jednání 
zastupitelstva v 20:10 hod. ukončil.  
 
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 23.03.2022  - viz. příloha č.1 - 30. USNESENÍ ZO 
Dubenec konaného dne 23.03.2022.  
Příloha č.2 – Prezenční listina  
Příloha č.3 – Návrh vyhlášky č.1/2022 
Příloha č.4 – Rozpočtové opatření č.2/2022 
Příloha č.5 – Nabídka STG trade s.r.o. 
Příloha č.6 – Nabídka Modul Container s.r.o. 
Příloha č.7 – Žádost SDHCHM o příspěvek na činnost 
 
Datum vyhotovení zápisu: 23.03.2022  
Datum vyhotovení čistopisu zápisu: 04.04.2022  



11 

 

 
 
 
Starosta obce:   Jaroslav Huňat, v.r.  
  .......................................  
  Jaroslav Huňat  
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
  Radomír Joneš, v.r.   Bohumil Tomášek, v.r.  
  ..........................................   .......................................  
 Radomír Joneš   Bohumil Tomášek 


