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ZASTUPITELSTVO    

OBCE DUBENEC 

 

 

 

 
32. 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 
 

Zastupitelstva obce Dubenec    
konaného dne 25.05.2022 

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

1. Schválení programu 
Pan starosta uvítal přítomné zastupitele, konstatoval, že je zastupitelstvo usnášení schopné 
v počtu 8 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 smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro ppč. 1320/9 v 

k.ú. Dubenec.  
5. Projednání smlouvy darovací obce Hřibojedy pro Základní školu Dukelských 

bojovníků a mateřskou školu, Dubenec.  
6. Projednání účetní závěrky Základní školy Dukelských bojovníků a mateřské školy, 

Dubenec.  
7. Projednání nápravných opatření  
8. Projednání žádosti o finanční dar pro Duškovy Chotěborky z.s.  
9. Různé  
10. Diskuse, závěr  
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Pan starosta se dotázal zastupitelů na návrhy změn v programu jednání. Poté sám navrhl 
doplnění programu zasedání o dva jednací body: 

a) Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene, legislativní dořešení přípojky elektro 
pro novostavbu pana Jana Jarolímka, pan starosta uvedl, že je již schválená smlouva 
o smlouvě budoucí. Tento bod bude zařazen do programu jako bod 5. 

b) Dalším doplněním je finanční dar obce Litíč pro ZŠ a MŠ Dubenec, které bude 
zařazeno jako bod 7.  

c) Dále bude program doplněn o rozpočtovou změnu č. 4/2022. 
 
Nebylo dotazů a připomínek. Pan starosta přednesl usnesení a dal hlasovat. 
 
327/2022-32.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 25.05.2022: 

1. Schválení programu zasedání.  
2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.  
3. Shrnutí práce ZO, obce Dubenec.  
4. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro ppč. 1320/9 v 

k.ú. Dubenec.  
5. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene pro ppč. 3464 v k.ú. Dubenec 
6. Projednání smlouvy darovací obce Hřibojedy pro Základní školu Dukelských 

bojovníků a mateřskou školu, Dubenec.  
7. Projednání smlouvy darovací obce Litíč pro Základní školu Dukelských bojovníků a 

mateřskou školu, Dubenec.  
8. Projednání účetní závěrky Základní školy Dukelských bojovníků a mateřské školy, 

Dubenec.  
9. Projednání nápravných opatření  
10. Projednání žádosti o finanční dar pro Duškovy Chotěborky z.s. 
11. Projednání rozpočtové změny č.4/2022  
12. Různé  
13. Diskuse, závěr  

8-0-0  

2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele 
usnesení  
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 25.05.2022 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. 
 
328/2022-31.ZO   
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje   

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

8-0-0 

3. Informace o činnosti OÚ Dubenec a ZO Dubenec 
 
Práce obce a obecního úřadu. 
Obec stále nemá k dispozici rozhodnutí o dotacích z Ministerstva pro místní rozvoj 
(komunikace Kalnovec) a Státního fondu dopravní infrastruktury (Chodník III.etapa). Část 
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dotací z Krajského úřadu je již vyřízena. Žádost obce o projektovou dokumentaci na sběrný 
dvůr byla zařazena do zásobníku projektů, to znamená, že je formálně žádost v pořádku, ale 
nedostalo se na finanční plnění. Projekt podpory prodejen na venkově postoupil přes 
formální kontrolu a bude o něm jednat zastupitelstvo kraje v červnu 2022. 
Připravujeme projekt DČOV – Podepisujeme smlouvy a soupisy nemovitostí pro SFŽP. 
Směna pozemků s Povodí Labe s.p. - stále trvá - Chystají se dva geometrické plány a poté 
bude jednání o směně v zastupitelstvu. 
Hospodářsky a sociálně slabý region. CIRI teď hodnotí posbíraná data a zpracovává studii. 
 
Projekty: 

- Rozvojová zóna Z1 – bylo zahájeno řízení o dělení pozemků a několikrát urgováno. 
o Byla doručena územní studie a ta byla zaregistrována Krajským úřadem. 

- Chodníky III. etapa – podána žádost o dotaci, čekáme na sdělení fondu. 
- Komunikace Kalnovec (45C) – podána žádost o dotaci, čekáme na vyrozumění o 

přidělení dotace z MMR. 
- Komunikace Horní Dubenec (1C, 2C a 3C) byla podána žádost o stavební povolení. 

 
Technické služby a údržba zeleně 
Probíhá první seč. V loňském roce jsme při sečení dolního Dubence narazili na kachní 
hnízda a i malé srnče, proto v letošním roce to zkoušíme jinak. Vytipovali jsme místa, která 
se sečou častěji – výhledy z výjezdů na silnici, parkové plochy a hřbitov. Ostatní plochy 
chceme sekat jen 2x ročně, jak kvůli spotřebě nafty, tak kvůli ochraně mláďat. 
Obec řešila havárii na vodovodu, v šachtě u staré vodárny byl dlouhodobý malý únik vody 
způsobený zkorodovaným odvzdušňovacím ventilem. Při odčerpání jímky ventil upadl a bylo 
nutné zavřít jednu větev na sídliště (7 odběratelů) druhý den ráno byl ventil vyměněn za 
nový. Následně jsme řešili ještě další havárii vody a to na přípojce k čp. 63. Při výkopových 
pracích byla poškozena domovní přípojka a při zavírání hlavního přívodu bylo poškozeno 
uzavírací šoupě. Opět musela být vypnuta voda v celé obci. Obě havárie proběhly na starém 
vodovodu, který byl realizován v 90 letech. Pan starosta upozornil na to, že bude nutné 
provést několik dalších oprav na domovních uzávěrech. Je v plánu denní přerušení dodávky 
vody spojené s opravami uzávěrů a vyčištěním hlavního reservoáru. 
Pan starosta oznámil, že v ČOV u školy testujeme provoz „dočišťovací“ nádrže. Díky nižšímu 
počtu dětí ve škole je možné přečistit dovezené obsahy jímek a septiků od občanů obce. 
S výsledky seznámí zastupitele někdy na příštích jednáních ZO, až budou k dispozici 
výsledky rozborů vody. 
Obec připravuje svoz velkoobjemového (VO) odpadu a nebezpečného odpadu. Po špatných 
zkušenostech se svozy VO odpadu v minulých letech bude letos přistaveno auto s drtičem, 
které bude stát na jednotlivých stanovištích jednu hodinu a ve spolupráci se zaměstnanci 
obce bude od občanů obce VO odpad odebrán. Termíny svozů jsou 28.5.2022 zastávky „U 
kovárny“ a „U obecního úřadu“. Dne 4.6.2022 proběhnou svozy na zastávkách „U koloniálu 
Novotný“ a „U zdravotního střediska“. Dne 4.6.2022 proběhne rovněž svoz nebezpečných 
odpadů v celé obci. 
Moštárna je v provozu pouze pro objednané sušení jablek a hrušek – pro ZD Dolany 
 
Sport a kultura 
Pan starosta uvedl, že květen se kulturně velmi vydařil. Proběhly Čarodějnice, průvod 
traktorů, oslava k 90 letům od položení základního kamene naší školy a májové zpívání. 
Paní Derdová dodala, že na Májovém zpívání v kostele bylo asi 70 lidí a sama byla 
překvapena takovou účastí. Pan Čtvrtečka uvedl, že Čarodějnice se také povedly a zvlášť 
ocenil krásný ohňostroj s hudbou. 
Ve sportu je nutno zmínit hasičskou okrskovou soutěž, která proběhla 13.05.2022. Pan 
Čtvrtečka uvedl, že sbor připravuje „Hasičské slavnosti a dětský den“, který se bude konat 
v sobotu 28.5.2022. Pan starosta oznámil, že se rovněž připravuje první ročník 
„Mysliveckého dne“, který proběhne 18.6.2022. 
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4. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene pro ppč. 1320/9 v k.ú. Dubenec.  
Pan starosta přednesl žádost společnosti Elektro Schejbal  s.r.o. Ta zpracovává, na základě 
plné moci pro ČEZ Distribuce a.s., projektovou dokumentaci pro připojení novostavby na 
parcele č. 1320/4 v k.ú. Dubenec. 
Stavbou bude dotčena obecní parcela č.1320/9 – chodník, obec si dala podmínku, že zde 
bude použita technologie řízeného protlaku, takže se chodník v tomto úseku nemusí 
rozebírat. Věcné břemeno bude jednorázově úplatné za 2000,- Kč. Pan starosta navrhl 
smlouvu schválit a vyzval zastupitele k rozpravě. Poté bylo přistoupeno k hlasování. 
 
329/2022-32.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 
umístění stavby č. ČEZd-SoBS VB 26714/IV-12-2024298/Dubenec, knn pro p.č. 
1320/4 s ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 40502, Děčín 
zastoupenou na základě plné moci evidenční č. PM/II-055/2020 společností 
ELEKTRO SCHEJBAL s.r.o., IČ: 07215878, se sídlem Kocbeře 90, 54464, Kocbeře,  

b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby č. ČEZd-SoBS VB 26714/IV-12-
2024298/Dubenec, knn pro p.č. 1320/4 s ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, se 
sídlem Teplická 874/8, 40502, Děčín zastoupenou na základě plné moci evidenční č. 
PM/II-055/2020 společností ELEKTRO SCHEJBAL s.r.o., IČ: 07215878, se sídlem 
Kocbeře 90, 54464, Kocbeře, zastoupenou Martinem Schejbalem. 

 
8-0-0 

5. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene pro ppč. 3464 
v k.ú. Dubenec 
Pan starosta přednesl žádost společnosti Elektro-comp s.r.o. o uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemena – služebnosti. Jedná se o dokončení administrativního procesu. Smlouva 
o smlouvě budoucí pro tuto parcelu byla již projednána 16.12.2020 pod číslem usnesení 
217/2020-20.ZO. Jedná se o elektrickou přípojku pro novostavbu rodinného domu pana Jana 
Jarolímka. Stavba byla provedena podle smlouvy o smlouvě budoucí, byl vypracován 
geometrický plán a byla provedena platba za zřízení věcného břemene. Pan starosta navrhl 
smlouvu schválit. Bylo přistoupeno k hlasování. 
 
330/2022-32.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) Schvaluje SMLOUVU O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE – SLUŽEBNOSTI č.: IV-12-
2021257DUBENEC KNN PRO P.Č.447/2 v k.ú. Dubenec s ČEZ Distribuce, a. s. IČ 
24729035, DIČ CZ24729035se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 
PSČ 405 02 zastoupena: na základě plné moci evidenční č. PM-047/2021 
společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03, Česká Skalice, 
IČ:150 32 060, 

b) Pověřuje starostu obce podpisem SMLOUVU O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE – 
SLUŽEBNOSTI č.: IV-12-2021257 DUBENEC KNN PRO P.Č.447/2 v k.ú. Dubenec s 
ČEZ Distribuce, a. s. IČ 24729035, DIČ CZ24729035se sídlem Děčín, Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupena: na základě plné moci evidenční 
č. PM-047/2021 společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03, 
Česká Skalice, IČ:150 32 060 zastoupenou Ing. Petrem Lukášem, jednatelem. 

8-0-0 
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6. Projednání smlouvy darovací obce Hřibojedy pro Základní 
školu Dukelských bojovníků a mateřskou školu, Dubenec.  
Pan starosta uvedl, že obec Hřibojedy, na základě žádosti ředitelky ZŠ a MŠ Dubenec Mgr. 
Jonešové, schválila finanční dar ve výši 5000,- Kč. Zastupitelstvo nyní musí přijatým 
usnesením pověřit Mgr. Jonešovou, ředitelku, k přijetí finančního daru do rozpočtu zřizované 
organizace a podpisu darovací smlouvy. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil a tak nechal pan 
starosta hlasovat o usnesení. 
 
331/2022-32.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec  

a) Schvaluje přijetí finančního daru 5000,- Kč pro zřizovanou organizaci Základní škola 
Dukelských bojovníků a mateřskou školu, Dubenec, IČ: 75017881, se sídlem 
Dubenec 156, 544 55, Dubenec od obce Hřibojedy, IČ: 00581011, se sídlem 
Hřibojedy č.p. 60, 54401, Dvůr Králové n.L., zastoupenou Mgr. Ing. Milošem 
Dohnálkem, LL.M., 

b) pověřuje ředitelku organizace Mgr. Martinu Jonešovou podpisem darovací smlouvy. 
 

8-0-0 

7. Projednání smlouvy darovací obce Litíč pro Základní školu 
Dukelských bojovníků a mateřskou školu, Dubenec. 
Pan starosta uvedl, že stejně jako v předchozím bodě Obec Litíč schválila finanční dar pro 
ZŠ a MŠ Dubenec ve výši 15000,- Kč. Zastupitelé Litíče se rozhodli darovat finanční dar 
následovně: 10000,- Kč pro potřeby základní školy a 5000,- Kč pro potřeby školky. 
Zastupitelstvo opět musí schválit přijetí finančního daru a pověřit Mgr. Jonešovou, ředitelku, k 
podpisu smlouvy. 
 
332/2022-32.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec  
1) Schvaluje přijetí finančního daru pro zřizovanou organizaci Základní škola Dukelských 

bojovníků a mateřskou školu, Dubenec, IČ: 75017881, se sídlem Dubenec 156, 544 55, 
Dubenec od obce Litíč, IČ: 00851046, se sídlem Litíč 50, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem, zastoupenou Lenkou Mužíkovou, starostkou, v členění: 
a) finanční dar ve výši 10.000,- Kč pro potřeby základní školy, 
b) finanční dar ve výši 5.000,- Kč pro potřeby mateřské školy, 

2) pověřuje ředitelku organizace Mgr. Martinu Jonešovou podpisem darovacích smluv. 
 

8-0-0 

8. Projednání účetní závěrky Základní školy Dukelských 
bojovníků a mateřské školy, Dubenec.  
Pan starosta přednesl zápis o výsledku hospodaření Základní a mateřské školy za rok 2021.  
 
SU AU Popis Celkem 
431 0021 Hospodářská a doplňková činnost 25815,19 Kč 
431 0321 Hlavní činnost 38193,88 Kč 
Návrh na převod do Rezervního fondu tvořeným 64045,07 Kč 
ze zlepšeného výsledku hospodaření č.ú. 413 
 
Hospodářská a doplňková činnost organizace je tvořena platbami za pronájem tělocvičny, 
vařením obědů pro mimoškolní strávníky apod. Prostředky z hlavní činnosti jsou 
nedočerpané školkovného, družiny a z obědů pro školní strávníky. Dále pan starosta uvedl, 
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že vnitřní veřejnosprávní kontrola účetní závěrky nezjistila nedostatky v hospodaření 
zřizované organizace. Navrhl účetní závěrku schválit a přebytek z hlavní, hospodářské a 
doplňkové činnosti převést do rezervního fondu organizace. Bylo přistoupeno k hlasování o 
usnesení. 
 
333/2022-32.ZO 
Zastupitelstvo Obce Dubenec 

a) nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v 
souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a 
finanční situace účetní jednotky, 

b) schvaluje převod hospodářského výsledku organizace ve výši 64045,07 Kč do 
rezervního fondu, 

c) tímto schvaluje účetní závěrku Základní školy Dukelských bojovníků a mateřské 
školy, Dubenec za rok 2021. 

 
8-0-0 

9. Projednání nápravných opatření  
Pan starosta oznámil, že kontrolou hospodaření z Krajského úřadu KHK kraje za rok 2021 
vyplynulo pochybení, které je nutné řešit nápravným opatřením. Pochybení spočívalo 
v úpravě posledního rozpočtového opatření, kde bylo překročeno oprávnění starosty 
k rozpočtovým změnám. Zastupitelstvo obce již hlasovalo o změně tohoto oprávnění dne 
23.03.2022 pod číslem usnesení  316/2022-30.ZO. Návrh usnesení se týká dokumentu, který 
je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. a tímto dokumentem 
se přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků. Bylo hlasováno o usnesení. 
 
334/2022-32.ZO 
Zastupitelstvo Obce Dubenec schvaluje nápravné opatření č.j. 215/2022. 
 

8-0-0  

10. Projednání žádosti o finanční dar pro Duškovy Chotěborky z.s. 
Pan starosta přednesl žádost spolku Duškovy Chotěborky z.s. o finanční dar spojený 
s pořádáním hudební akce „Hudební léto na Chotěborkách“ – 27. Ročník. Spolek žádá o 
finanční podporu ve výši 5000,- Kč. V letošním ročníku chtějí pro jeden z koncertů barokní 
hudby využít i Dubenecký kostel Sv. Josefa. Pan starosta navrhl dar schválit. Nebylo dotazů, 
ani připomínek a tak bylo přistoupeno k hlasování. 
 
335/2022-32.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) souhlasí s finančním darem 5000,- Kč spolku Duškovy Chotěborky z.s., IČ: 
08012288, se sídlem Hustířany 39, 55211 Velichovky, 

b) pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem darovací smlouvy se spolkem Duškovy 
Chotěborky z.s., IČ: 08012288, se sídlem Hustířany 39, 55211 Velichovky 
zastoupeným MgA. Jakubem Hrubým, předsedou spolku. 

 
8-0-0  

11. Projednání rozpočtové změny č.4/2022  
Pan starosta přednesl návrh rozpočtové změny č.4/2022, který sestavila paní Řeháková, 
účetní obce. Zejména se jedná o věcné břemeno pro Povodí Labe v rámci rekonstrukce 
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silnice v horním Dubenci, dále oprava a aktualizace rozhlasu po znovu zprovoznění a na 
závěr jednotka JPOIII překročila některé položky v rámci oprav a je nutné provést převod 
mezi položkami v kapitole požární ochrany. Na straně příjmů se jedná o další kompenzační 
bonus, který obec obdržela. Bylo hlasováno o usnesení.  
 
336/2022-32.ZO 
Zastupitelstvo Obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č.4/2022 
 

8-0-0  
 
 

8. Různé 
Pan starosta uvedl, že na příštím jednání zastupitelstva bude projednáván závěrečný účet 
obce za rok 2021. Krátce seznámil zastupitele s hospodařením obce Dubenec v hlavní 
činnosti za rok 2021: 
 
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021 (údaje jsou v tis. Kč) 

 
Schválený  
rozpočet 

Rozpočtová 
 opatření 

Upravený  
rozpočet 

Plnění k 
31.12.2021 

Třída 1 - Daňové příjmy  10 662,50 + 3 143,77 13 806,27 13 806,07 

Třída 2 - Nedaňové příjmy 714,80 + 317,23 1 032,03 1 031,81 

Třída 3 - Kapitálové příjmy 1 500,00 + 315,00 1 815,00 1 815,00 

Třída 4 - Přijaté dotace 471,10 + 1 456,30 1 927,40 *    16 122,39 

Příjmy celkem 13 348,40 + 5 232,30 18 580,70 32 775,27 

Třída 5 - Běžné výdaje 9 631,70 + 1 543,03 11 174,73 *    25 351,51 

Třída 6 - Kapitálové výdaje 425,00 505,65 1 919,35 1 918,53 

Výdaje celkem 12 056,70 + 1 037,38 13 094,08 27 270,04 

Saldo: Příjmy - výdaje 1 291,70 + 4 194,92 5 486,62 5 505,23 

Třída 8 – financování     

Přijaté úvěry a půjčky     

Splátky úvěrů 1 286,00 + 30,18 - 1 255,81 - 1 255,80 

Fond rezerv     

Fond sociální     

Prostředky minulých let - 5,70 - 4 225,10  - 4230,81 - 4 249,42 

Financování celkem - 1 291,70 - 4 194,92 - 5 486,62 - 5 505,22 

*Rozdíl ve výši 14.195.000,-  jedná se o převody mezi účty  
- příjmová položka 4134 – převody z rozpočtových účtů 
- výdajový položka 5345 – převody vlastním rozpočtovým fondům 
 
Obec obdržela následující dotace a kompenzace: 
Položka 4111 – Nein. přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR 
Volby do zastupitelstev obcí ÚSC UZ 98193 částka 31.000,- 
vratka za rok 2022  ve výši Kč 7.230,-   
(vráceno z účtu ČNB v lednu 2022 dle pokynů) 
KÚ KHK kompenzační bonus (daně)  částka 166.895,07 
 
Položka 4112 – Neinv. přijaté transfery ze SR 
KÚ KHK Výkon státní správy  
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 částka 356.100,- 
 
Položka 4116 – ostatní nerv. přijaté transfery ze SR 
MZE – náhrada škod kůrovec UZ 29030 částka   28.079,- 
MZE – náhrada škod kůrovec UZ 29014 částka 179.000,- 
Úřad práce – dotace VPP VZ 13101 částka   90.000,- 
Úřad práce – dotace VPP UZ 13013        částka 240.000,- 
KÚ – průtoková dotace ZŠ a MŠ Dubenec UZ 33063 částka 676.921,- 
 
Položka 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 
Smlouva o hasičské jednotce - obec Litíč částka 17.900,- 
Smlouva o hasičské jednotce – obec Doubravice částka 22.000,-  
Smlouva o hasičské jednotce – obec Vilantice částka 20.900,- 
Smlouva o hasičské jednotce – obec Lanžov částka 19.600,- 
 
Položka 4122 – neinvestiční přijaté transfery od krajů 
Podpora malých prodejen částka 50.000,- 
Dotace na hasiče školení částka 18.999,50 
KÚ – finanční dar – Čistá obec částka 10.000,- 
 
Závěrečnou zprávou bylo obci sděleno pochybení: 
Nebyly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona 420/2004 
Sb.),, byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona 420/2004 Sb.) 
- rozpočtové opatření, s výjimkou zákonem vymezených opatření nebylo provedeno 
před provedení rozpočtově nezajištěného výdaje. 
Při přezkoumání hospodaření obce Dubenec za rok 2021 se neuvádí žádná rizika dle § 10 
odst. 4 písm.  a)  zákona 420/2004 Sb. 
 
Do dalšího účetního období bude obec převádět přebytek ve výši: 4 839 433,74 Kč 
 
Zastupitelé vzali na vědomí zprávu starosty o závěrečném účtu obce. 

9. Diskuse, závěr 
⁻ Pan Čtvrtečka se dotázal na stav dodání sanitárního kontejneru k požární zbrojnici? 

o Pan starosta mu odpověděl, že předběžný termín dodání je pátek 3.6.2022.  
⁻ Pan Tomášek poukázal na nový palivový příplatek firmy Marius Pedersen a.s., o 

kterém v průběhu minulého týdne informoval pan starosta. Dále položil otázku, zda 
jde zlevnit svoz odpadů? 

o Pan starosta mu odpověděl, že společnost Marius Pedersen a.s. má něco 
jako monopol na svoz odpadu v Královehradeckém kraji. Chybí zde 
konkurenční prostředí a doplácí na to obce. Palivový příplatek již MP a.s. 
v minulosti několikrát použila. Je nutné se připravit na to, že budou náklady na 
svoz odpadů vyšší. Problém je rovněž ve společnosti EKO-KOM, která 
zvýšené náklady obcí na provoz systému odpadů nereflektuje. 

⁻ Pan starosta oznámil, že je na úřední desce zveřejněna veřejná vyhláška o 
připravovaném projektu kompostárny v písníku za Dubencem, směr Velichovky. Obec 
vznesla při přípravě projektu námitky, které se týkaly především požární bezpečnosti. 
V areálu bude asfaltová plocha pro umístění a manipulaci s kompostovaným 
materiálem. Dále zde bude nepropustná jímka na dešťovou vodu, popřípadě výluh 
z kompostovaného materiálu. 
 

Zastupitelé, ani hosté neměli dalších podnětů do diskuse a tak pan starosta jednání 
zastupitelstva v 19:50 hod. ukončil.  
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Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 25.05.2022  - viz. příloha č.1 - 32. USNESENÍ ZO 
Dubenec konaného dne 25.05.2022.  
Příloha č.2 – Prezenční listina  
Příloha č.3 – Smlouva o budoucí smlouvě VB26714/IV-12-2024298 
Příloha č.4 – Smlouva o zřízení věcného břemene č.IV-12-2021257/VB2 
Příloha č.5 – Návrh protokolu o schválení účetní závěrky ZŠ+MŠ 
Příloha č.6 – Žádost Duškovy Chotěborky z.s. 
Příloha č.7 – Smlouva darovací Obec Hřibojedy 
Příloha č.8 – Nápravné opatření č.j. 215/2022 
Příloha č.9 – Návrh rozpočtového opatření č.4/2022 
 
Datum vyhotovení zápisu: 25.05.2022  
Datum vyhotovení čistopisu zápisu: 30.05.2022  
 
 
 
Starosta obce:   Jaroslav Huňat, v.r.  
  .......................................  
  Jaroslav Huňat  
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
  Radomír Joneš, v.r.   Bohumil Tomášek, v.r.  
  ..........................................   .......................................  
 Radomír Joneš   Bohumil Tomášek 


