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ZASTUPITELSTVO    

OBCE DUBENEC 

 

 

 

 
31. 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 
 

Zastupitelstva obce Dubenec    
konaného dne 27.04.2022 

 
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 a Ondřej Janeček, zastupitel Luboš Lesák 
byl z jednání omluven. 

1. Schválení programu 
Pan starosta uvítal přítomné zastupitele, konstatoval, že je zastupitelstvo usnášení schopné 
v počtu 9 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. Žádost společnosti Arnika  
5. Schválení daru obce Vilantice pro ZŠ a MŠ Dubenec  
6. Projednání rozpočtové změny č.3/2022  
7. Různé  
8. Diskuse, závěr 

 
Pan starosta se dotázal zastupitelů, zda mají návrh na změnu programu. Poté přednesl svůj 
návrh na změnu programu. Oznámil, že v době, kdy byla již pozvánka zveřejněna dorazila 
žádost společnosti Linka bezpečí z.s. Namísto bodu č. 7 – bude zařazena žádost Linky 
bezpečí z.s. a bod různé a diskuse, závěr se posunou. Nebylo dotazů a připomínek. Pan 
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starosta přednesl usnesení a dal hlasovat. 
 
321/2022-31.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 27.04.2022: 

1. Schválení programu zasedání.  
2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.  
3. Shrnutí práce ZO, obce Dubenec.  
4. Žádost společnosti Arnika  
5. Schválení daru obce Vilantice pro ZŠ a MŠ Dubenec  
6. Projednání rozpočtové změny č.3/2022  
7. Žádost o příspěvek Linka bezpečí, z.s. 
8. Různé  
9. Diskuse, závěr 

9-0-0  

2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele 
usnesení  
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 27.04.2022 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. 
 
322/2022-31.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 

9-0-0 

3. Informace o činnosti OÚ Dubenec a ZO Dubenec 
 
Práce obce a obecního úřadu. 
Obec stále u některých projektů čeká na vyhodnocení žádostí o dotace.  
U projektu domovních čističek DČOV, jsou dokončeny zjednodušené situace. Připravují se 
smlouvy o spolupráci s jednotlivými účastníky projektu a soupisy nemovitostí pro Státní fond 
životního prostředí. Pan starosta poté osobně navštíví účastníky se smlouvou o spolupráci. 
Proběhlo převzetí hranic pozemků s Povodí Labe s.p. Chystají se dva geometrické plány a 
poté bude jednání o směně v zastupitelstvu. 
Spolupracujeme na řešení situace s hospodářsky a sociálně ohroženým regionem – po 
prvních zjištěních víme, že do regionu je potřeba investovat cca 2,5 mld. Kč. Je jasné, že tato 
podpora je mimo možnosti dtátu i jednotlivých obcí. Bude nutné hodně projektů korigovat a 
škrtat. Zatím není stanoven plán, není stanoveno, kdo bude co zajišťovat, neexistuje žádná 
strategie. 
 
Projekty: 

⁻ Rozvojová zóna Z1 – bylo zahájeno řízení o dělení pozemků, žádost byla podána 2. 
Února 2022. 

⁻ 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. 

ohledně opěrné zdi pod silnicí. Zároveň byla podána žádost o stavební povolení. 
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Technické služby a údržba zeleně 
Zaměstnanci obce vláčí louky a probíhá údržba techniky. Na obecním úřadu praskla voda ve 
zdi u provozovny kadeřnictví, bylo nutné vysekat potrubí a opravit prasklý spoj. 
Lesní hospodářství – obec stále čeká na schválení žádosti o dotaci na nové porosty, 
předpokládáme příjem to 186 tis. Kč 
Moštárna je v provozu pouze pro objednané sušení jablek a hrušek – pro ZD Dolany 
 
Sport a kultura 
Pan starosta oznámil, že proběhl Velikonoční turnaj ve stolním tenisu. Účast nebyla největší, 
účastnilo se 17 hráčů. Turnaj vyhrála Natálie Holá, druhý byl Adam Novotný, třetí Soňa 
Petrová a na čtvrtém místě se umístil Václav Hampl 
Paní Derdová oznámila, že se konal dětský karneval v penzionu na faře. Účast byla velká, i 
když dubeneckých dětí zde bylo málo. 
Pan starosta dále oznámil, že po dlouhé pauze do Dubence přijedou pouťové atrakce a 
víkend 8. Května bude velmi náročný. Kromě pouti budou 7. Května v kantýně tradiční 
vepřové hody a v neděli 8. Května průvod traktorů. 
Paní Derdová pozvala zastupitele i hosty na Májové zpívání, které proběhne v kostele Sv. 
Josefa 22. Května od 15:00 hodin. 
Pan Čtvrtečka oznámil, že vrcholí přípravy na Dětský den spojený s Hasičskými slavnostmi. 
U požární zbrojnice proběhnou obě akce najednou v sobotu 28.5.2022. Je připravený 
celodenní program pro všechny generace. 

3. Žádost společnosti Arnika  
Pan starosta přednesl žádost společnosti Arnika, která se zabývá organizací dobrovolnické 
činnosti. Dlouhodobě spolupracuje s dobrovolníky, kteří pracují se seniory a především 
v domově Sv. Josefa v Žirči, kde jsou hospitalizování pacienti s roztroušenou sklerózou.  
Společnost Arnika chce ke svým 20 letům činnosti vydat publikaci „Almanach - 20 let 
dobrovolnictví v Královédvorské Arnice.“, proto požádala obec o příspěvek. Pan starosta 
navrhl přispět částkou 3000,- Kč na transparentní účet č.: 222791741/0600. 
Po krátké rozpravě bylo hlasováno o usnesení.  
 
323/2022-31.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) schvaluje finanční dar ve výši 3000,- Kč společnosti Královédvorská Arnika z. s., IČ: 
26593297, se sídlem Doubravice č.p.94, 54451, Doubravice, 

b) pověřuje starostu obce sestavením a podpisem darovací smlouvy na 3000,- Kč se 
společnosti Královédvorská Arnika z. s., IČ: 26593297, se sídlem Doubravice č.p.94, 
54451, Doubravice, zastoupenou Janou Štěpánovou, předsedkyní spolku. 

 
9-0-0 

4. Schválení daru obce Vilantice pro ZŠ a MŠ Dubenec  
Pan starosta oznámil, že obec Vilantice poskytla finanční dar zřizované organizaci Základní a 
mateřská škola Dubenec. Obec Vilantice uvolnila ze svého rozpočtu celkem 89.000,- Kč 
v dělení 54.000,- pro potřeby základní školy a 35.000,- Kč pro potřeby mateřské školy. Na 
zastupitelstvu je schválení pověření ředitelky Mgr. Martiny Jonešové k podpisu darovací 
smlouvy. Nebylo dotazů, ani připomínek, bylo přistoupeno k hlasování o usnesení. 
 
324/2022-31.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec  
1) schvaluje přijetí daru pro zřizovanou organizaci Základní škola Dukelských bojovníků a 

mateřská škola, Dubenec; IČ: 75017881; se sídlem Dubenec 156, 54455, Dubenec od 
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obce Vilantice, IČ:00850767 se sídlem Vilantice 101, 54401 Dvůr Králové nad Labem 
následovně: 

a) Základní škola - finanční dar ve výši 54 000,- Kč, 
b) Oddělení mateřské školy – finanční dar ve výši 35000,- Kč, 

2) Pověřuje ředitelku zřizované organizace Mgr. Martinu Jonešovou podpisem darovacích 
smluv. 

9-0-0 

5. Projednání rozpočtové změny č.3/2022  
Pan starosta přednesl návrh rozpočtové změny, tak jak ji připravila hlavní účetní obce paní 
Jana Řeháková. Na straně příjmů se jednalo především o kompenzační bonus, na straně 
výdajů o přesuny položek v paragrafu požární ochrany. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil a tak 
nechal pan starosta hlasovat o usnesení. 
 
325/2022-31.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2022 

9-0-0 

6. Žádost o příspěvek Linka bezpečí, z.s. 
Pan starosta přednesl žádost společnosti Linka bezpečí z.s. nás v letošním roce opět 
požádala o příspěvek na svou činnost. Obec darovala na provoz telefonní linky bezpečí 
v loňském roce částku 5000,- Kč a je uvedena mezi dárci v tzv. mapě dobra. Na rok 2022 
navrhl pan starosta opět 5000,- Kč Nebylo dotazů, ani připomínek a tak nechal pan starosta 
hlasovat o usnesení. 
 
326/2022-31.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec  

a) schvaluje finanční dar ve výši 5000,- Kč pro Linka bezpečí, z.s., IČ:61383198, se 
sídlem Ústavní 95, 18102, Praha 8, 

b) pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem darovací smlouvy s Linka bezpečí, 
z.s., IČ: 61383198 se sídlem Ústavní 95, 18102, Praha 8, zastoupenou Soňou 
Petráškovou, ředitelkou. 

9-0-0 
a) 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 
 

8. Různé 
Pan Čtvrtečka, předseda finančního výboru, předložil zprávu finančního výboru o 
hospodářské činnosti obce za první čtvrtletí roku 2022.  
 
Hospodářská činnost celkem 
Náklady celkem:  1 501 432,13 Kč Sklady celkem:  172 123,- Kč 
Výnosy celkem : 1 219 051,96 Kč  
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Moštárna 
Náklady celkem:  18 002,26 Kč  Sklad:  6 419,63 Kč 
Výnosy celkem :  7 862,67 Kč  
Les 
Náklady celkem:  207 457,00 Kč 
Výnosy celkem :  71 190,00 Kč 
Pitná voda 
Náklady celkem:  182 794,60 Kč 
Výnosy celkem :  121 700,24 Kč  
Ostatní 
Náklady celkem:  2 929,00 Kč 
Výnosy celkem :  9 902,37 Kč 
Obchod 
Náklady celkem:  1 090 249,27 Kč  Sklad:  165 703, 83 Kč 
Výnosy celkem :  1 008 396,68 Kč 
 
Hospodářská činnost za první čtvrtletí vykazuje ztrátu po odečtení skladů 110 257,17 Kč.   
Závěr:  
Hospodářská činnost, jako celek plní svojí úlohu v rámci zaměstnanosti a doplňuje naší  
infrastrukturu v obci. Finanční výbor doporučuje zvýšenou opatrnost díky složité ekonomické  
situaci. A mít v rámci kalendářního roku co nejvyrovnanější rozpočet. 
Pan starosta uvedl, že ztrátový výsledek je zapříčiněn tím, že v přehledu není obsažena 
fakturace vody a výnosy za sušení jablek a lesního hospodaření za první čtvrtletí, které jsou 
splatné v druhém čtvrtletí. 
Zastupitelé vzali zprávu finančního výboru na vědomí a souhlasili s pokračováním čtvrtletních 
kontrol hospodaření. 

9. Diskuse, závěr 
⁻ Pan Joneš se dotázal na svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu? 

o Pan starosta mu odpověděl, že svoz velkoobjemových odpadů čekají velké 
změny. S firmou Marius Pedersen a.s. se obec domluvila následovně. 
Poslední květnovou sobotu přijede auto s drtičem na sběrná místa U kovárny 
a u Obecního úřadu. Zde auto bude jednu hodinu nakládat velkoobjemový 
odpad od občanů obce, na vše budou dohlížet zaměstnanci obce. Další 
víkend proběhne to samé na sběrných místech Zastávka horní Dubenec a u 
Zdravotního střediska. Společně s druhým sběrem velkoobjemu pojede i svoz 
nebezpečného odpadu, který ovšem sveze celou obec najednou. Letáky, 
oznámení na web a facebook budou společně s hlášením rozhlasu týden před 
svozem. 

⁻ Paní Hlavová se dotázala na stav s přijetím sezóních zaměstnanců do technických 
služeb? 

o Pan starosta jí odpověděl, že první jednání komise pracovního úřadu 
nerozhodlo a bylo odloženo na jednání komise v Hradci Králové. Obec 
plánuje, že opět přijme pana Folka a pana Hajníka v režimu dotovaných 
veřejně prospěšných prací. 

o   
Zastupitelé, ani hosté neměli dalších podnětů do diskuse a tak pan starosta jednání 
zastupitelstva v 19:35 hod. ukončil.  
 
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 27.04.2022  - viz. příloha č.1 - 31. USNESENÍ ZO 
Dubenec konaného dne 27.04.2022.  
Příloha č.2 – Prezenční listina  
Příloha č.3 – Žádost Královedvorská Arnika z.s. 
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Příloha č.4 – Návrh rozpočtového opatření č.3/2022 
Příloha č.5 – Žádost o podporu Linka bezpečí z.s. 
Příloha č.6 – Dílčí zpráva finančního výboru 
 
Datum vyhotovení zápisu: 27.04.2022  
Datum vyhotovení čistopisu zápisu: 10.05.2022  
 
 
 
Starosta obce:   Jaroslav Huňat, v.r.  
  .......................................  
  Jaroslav Huňat  
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
  Radomír Joneš, v.r.   Bohumil Tomášek, v.r.  
  ..........................................   .......................................  
 Radomír Joneš   Bohumil Tomášek 


