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ZASTUPITELSTVO    

OBCE DUBENEC 

 

 

 

 
34. 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 
 

Zastupitelstva obce Dubenec    
konaného dne 31.08.2022 

 
Pan starosta zahájil jednání zastupitelstva obce Dubenec v 19:02 hodin. Přítomni byli 
členové ZO: Jaroslav Huňat, Renata Derdová, Petr Krejčí, Luboš Lesák Bohumil Tomášek, 
Ondřej Janeček a Veronika Bašová. Zastupitelé Petr Čtvrtečka, Radomír Joneš a Irena 
Hlavová byli z jednání omluveni. 

1. Schválení programu 
Pan starosta uvítal přítomné zastupitele, konstatoval, že je zastupitelstvo usnášení schopné 
v počtu 7 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. Výkup pozemků v rozvojové zóně Z01 u obecního úřadu  
5. Žádost o podporu papíroví modeláři při ZŠ Dubenec.  
6. Žádost o podporu Pečovatelská služba Dvůr Králové n.L.  
7. Žádost o podporu Linka Bezpečí z.s.  
8. Žádost o podporu Diakonie ČCE.  
9. Projednání SECAP  
10. Projednání rozpočtové změny č.6/2022  
11. Diskuse, závěr  

 
Pan starosta se dotázal zastupitelů na návrhy změn v programu jednání. Poté sám navrhl 
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doplnění programu zasedání o jeden jednací bod: 
Navýšení počtu dětí v mateřské škole pro školní rok 2022/23 jako bod 11, bod diskuse se 
posune. Pan starosta přednesl usnesení a dal hlasovat. 
 
347/2022-34.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 31.08.2022: 

1. Schválení programu zasedání.  
2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.  
3. Shrnutí práce ZO, obce Dubenec.  
4. Výkup pozemků v rozvojové zóně Z01 u obecního úřadu  
5. Žádost o podporu papíroví modeláři při ZŠ Dubenec.  
6. Žádost o podporu Pečovatelská služba Dvůr Králové n.L.  
7. Žádost o podporu Linka Bezpečí z.s.  
8. Žádost o podporu Diakonie ČCE.  
9. Projednání SECAP  
10. Projednání rozpočtové změny č.6/2022 
11. Projednání výjimky v počtu dětí v mateřské škole pro rok 2022/23   
12. Diskuse, závěr  

7-0-0  

2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele 
usnesení  
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 31.08.2022 byl navržen Petr Krejčí, 
ověřovateli zápisu Luboš Lesák a Bohumil Tomášek, zpracovatelem usnesení Renáta 
Derdová. Pan starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí s nominací a poté přečetl 
usnesení. 
 
348/2022-34.ZO   
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje   

a) schvaluje zapisovatelkou zápisu Petra Krejčího 
b) schvaluje ověřovateli zápisu Luboše Lesáka a Bohumila Tomáška 
c) schvaluje přípravou návrhu usnesení  Renátu Derdovou 

7-0-0 

3. Informace o činnosti OÚ Dubenec a ZO Dubenec 
Pan starosta uvedl, že obci bylo doručeno rozhodnutí o dotaci ze  Státního fondu dopravní 
infrastruktury (Chodník III.etapa), SFDI projekt obce nepodpořil. Dle sdělení, které bylo 
přílohou dopisu, byly všechny formální náležitosti žádosti splněny, avšak objem finančních 
prostředků na dotační program byl omezen. Obec bude podávat žádost znovu na podzim 
2022. 
Dotace Královehradeckého kraje na podporu prodejen na venkově postoupil přes formální 
kontrolu a dotace byla schválena, následně byla podepsána smlouva a peníze již byly 
doručeny na účet obce. 
Obec nadále připravuje projekt DČOV. Byly dodány finální podklady situací, pan starosta 
připravuje smlouvy a průběžně je podepisuje se zájemci. Součástí smlouvy je i soupis 
nemovitostí pro fond SFŽP, který je přílohou žádosti.  
Směna pozemků s Povodí Labe s.p. – stále trvá – Jsou již vyhotoveny geometrické plány pro 
rozdělení a směnu pozemků. Nyní čekáme na informace z Povodí Labe s.p. a poté bude 
jednání o směně v zastupitelstvu. 
Byl dokončen projekt hřbitova a podán na stavební úřad. 
Byly předány podklady pro fotovoltaické elektrárny na střechách obecních budov. Jedná se o 
budovy: obecní úřad, požární zbrojnice a obchod (Zde je možné propojení) a zdravotní 
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středisko. 
Probíhají revize plynu a elektro. Již jsou dokončeny budovy OU, úpravna vodovod, požární 
zbrojnice, čp.2 pošta, ČOV u školy 
Povodí Labe provedlo čištění koryta v úseku Trnka-Bažant, byly zde problémy s uložením 
zeminy na pozemek pana Trnky, ale vše bylo následující týden dořešeno. 
Provedli jsme opravu výustě rybníka u školy. Bylo nutné nahlásit údržbové práce na 
vodoprávní úřad a rybník vypustit. Rozpadlé betonové potrubí bylo vyměněno za plastové a 
patřičně zabetonováno. (Ingplan s.r.o.) Nyní rybník napouštíme. 
V mateřské škole proběhla celková rekonstrukce elektro (HMS elektro) a vody (Martin Bureš) 
v kuchyni a jídelně, včetně zapojení nového rozvaděče. Dále zde proběhla výměna zatékající 
střechy altánu v zahradě MŠ (Pavel Šimek). 
Pro zásahovou jednotku hasičů byly pořízeny lehké zásahové přilby pro lesní požáry. 
Jednotka měla být nasazena v Hřensku, ale po zvládnutí požáru bylo nasazení odvoláno. 
Připravujeme moštárnu na provoz, upravujeme kalkulace ceníku, budou jistě zdraženy 
všechny položky. 
 
Projekty: 

- Rozvojová zóna Z1 – připravuji kupní smlouvy na pozemky pod komunikacemi, více 
jako dnešní bod jednání, konkrétní smlouvy a částky. 

- Chodníky III. etapa – nebylo podpořeno, podáváme žádost znovu 
- Místní komunikace – , stavební povolení na cestu v horním Dubenci již čeká na 

právní moc. Žádost budeme podávat znovu na MMR 
 

Technické služby a údržba zeleně 
Probíhá druhá seč trávy v celé obci. 
Vodovod – po odstávce vody byly opraveny ventily na „sídlišti“ a „knedlíkárny“ a vyměněn 
navrtávací pas u p. Jakla. 
V ČOV u školy ještě stále testujeme provoz „dočišťovací“ nádrže – došlo k poruše kalového 
čerpadla a je zde nyní havarijně použité kalové čerpadlo z moštárny. 
 
Sport a kultura 
Paní Derdová pozvala zastupitele a hosty na připravovanou akci Pohádkový les a Putovní 
kino dne 17.9.2022. Pohádkový les bude jako vždy startovat od 14 do 15:30 hod u 
zdravotního střediska a končit u požární zbrojnice, kde bude skákací hrad a opékání buřtů. 
Večer cca od 20 hod bude promítat putovní kino český film Střídavka. 
Pan Lesák zastupitelům krátce shrnul průběh noční soutěže. Výsledky byly následující, muži 
A 1. Místo, muži B 4. Místo, ženy A 1.místo. 

4. Výkup pozemků v rozvojové zóně Z01 u obecního úřadu  
Pan starosta oznámil, že po proběhlém územním řízení o povolení rozdělení a scelování 
pozemků v rozvojové zóně Z01 je nutné projednat konkrétní prodeje a přijmout usnesení.  
S vlastníky pozemků jsou již uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích kupních za 20,- 
Kč/m2. Obec u nich jednotlivě složila zálohu 5000,- Kč.  
Jedná se o následující pozemky, dle geometrického plánu č. 752-536/2020, zapsaného u 
Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, územní pracoviště Trutnov. 
 
Označení Vlastník/LV Výměra Cena: 

Díl a 
Balaš Alexandr/LV630 

456 m2 
Celková cena za oba díly 17.840,- Kč 

Díl b 436 m2 

Díl c  Zuščicová Dita/LV610 456 m2 Celková cena 9.120,- Kč 

Díl d  Zuščic Pavel Ing./LV745 436 m2 Celková cena 8.720,- Kč 

Díl e 
Řeháková Lenka/LV629 

411 m2 
Celková cena za oba díly 16.400,- Kč 

Díl f 409 m2 

Pan starosta požádal zastupitele o případné reakce na přednesené údaje. Po krátké 
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rozpravě o nápravném opatření bylo přistoupeno k hlasování. 
 
349/2022-34.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) Schvaluje nákup dílů „a“ a „b“ oddělených dle GP 752-536/2020 z ppč. 3459 v k.ú. 
Dubenec, orná půda, o celkové výměře 892 m2 zapsaných na LV630 pro obec a k.ú. 
Dubenec, od pana Alexandra Balaše, bytem ul. Zdeňka Němečka 178, 55102, 
Jaroměř Josefov, 

b) pověřuje starostu obce sepsáním kupní smlouvy na celkovou částku 17.840,- Kč s 
panem Alexandrem Balašem, bytem ul. Zdeňka Němečka 178, 55102, Jaroměř 
Josefov. 

7-0-0 
350/2022-34.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) Schvaluje nákup dílů „c“ odděleného dle GP 752-536/2020 z ppč. 3460/3 v k.ú. 
Dubenec, orná půda, o celkové výměře 456 m2 zapsaných na LV610 pro obec a k.ú. 
Dubenec, od paní Zuščicové Dity, bytem Hvězda č.p.10, 54401, Hřibojedy – Hvězda, 

b) pověřuje starostu obce sepsáním kupní smlouvy na celkovou částku 9120,- Kč s paní 
Zuščicovou Ditou, bytem Hvězda č.p.10, 54401, Hřibojedy – Hvězda. 

7-0-0 
351/2022-34.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) Schvaluje nákup dílů „d“ odděleného dle GP 752-536/2020 z ppč. 3460/4 v k.ú. 
Dubenec, orná půda, o celkové výměře 436 m2 zapsaných na LV745 pro obec a k.ú. 
Dubenec, od pana Ing. Zuščice Pavla, bytem č.p.115, 25168, Kostelec u Křížků. 

b) Pověřuje starostu obce sepsáním kupní smlouvy na celkovou částku 8720,- Kč 
s panem Ing. Zuščicem Pavlem, bytem č.p.115, 25168, Kostelec u Křížků. 

7-0-0 
352/2022-34.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) Schvaluje nákup dílů „e“ a „f“ oddělených dle GP 752-536/2020 z ppč. 3462 v k.ú. 
Dubenec, orná půda, o celkové výměře 820 m2 zapsaných na LV629 pro obec a k.ú. 
Dubenec, od paní Lenky Řehákové bytem č.p. 159, 54455, Dubenec. 

b) Pověřuje starostu obce sepsáním kupní smlouvy na celkovou částku 16.400,- Kč s 
paní Lenkou Řehákovou bytem č.p. 159, 54455, Dubenec. 

7-0-0 

5. Žádost o podporu papíroví modeláři při ZŠ Dubenec.  
Pan starosta přednesl žádost Ing. Provazníka, který podal žádost o 5000,- Kč na pořádání 
soutěže papírových modelů. Prostředky budou použity na nákup cen a další organizační 
výdaje. Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení. 
 
353/2022-34.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) schvaluje finanční dar ve výši 5000,- Kč kroužku papírových modelů při Základní 
škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec, IČ:75017881, se sídlem 
Dubenec 156, 54455 Dubenec, 

b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy a poskytnutí daru se Základní školou 
Dukelských bojovníků a mateřskou školou, Dubenec, IČ:75017881, se sídlem 
Dubenec 156, 54455 Dubenec, zastoupenou ing. Provazníkem, vedoucím kroužku 
papírových modelářů. 

7-0-0 
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6. Žádost o podporu Pečovatelská služba Dvůr Králové n.L.  
Pan starosta přednesl žádost Pečovatelské služby Dvora králové n.L., ta požádala o finanční 
dar na svůj provoz. V žádosti společnost uvedla, že v roce 2022 zajišťují pomoc občanům 
obce panu Ivanu Kořínkovi a paní Marii Filounkové. Pan starosta navrhuji dar ve výši 5000,- 
Kč, jaký je poskytován i ostatním společnostem, zabývající se sociálními službami. Bylo 
přistoupeno k hlasování o usnesení. 
 
354/2022-34.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) schvaluje finanční dar ve výši 5000,- Kč Pečovatelské službě Města Dvůr Králové nad 
Labem, IČ: 750 656 49, se sídlem Elišky Krásnohorské 2962, 54401, Dvůr Králové 
nad Labem,  

b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy a poskytnutí daru s Pečovatelskou službou 
Města Dvůr Králové nad Labem, IČ: 750 656 49, se sídlem Elišky Krásnohorské 
2962, 54401, Dvůr Králové nad Labem, zastoupenou Mgr. Marcelou Hauke. 

7-0-0 

7. Žádost o podporu Linka Bezpečí z.s.  
Pan starosta přednesl žádost společnosti Linka Bezpečí z.s., kterou podala paní Soňa 
Petrášková, ředitelka organizace. Linka Bezpečí z.s. se zabývá provozem telefonní pomoci a 
poradny pro děti a studenty do 26 let. Kromě e-mailové poradny je v provozu rovněž 
chatovací místnost a bezplatná telefonní linka 116 111. 
Jako v předchozích letech pan starosta navrhl finanční dar ve výši 5000,- Kč. Nebylo dotazů, 
ani připomínek a tak nechal pan starosta hlasovat o usnesení. 
 
355/2022-34.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. 

7-0-0 

8. Žádost o podporu Diakonie ČCE.  
Pan starosta oznámil, že Mgr. Zdeněk Hojný, ředitel pobočky Diakonie ČCE ve Dvoře 
Králové nad Labem podal žádost o příspěvek na činnost organizace. V roce 2022 tato 
organizace poskytovala službu denního stacionáře paní Ludmile Tomáškové, občance obce 
Dubenec. Dále prováděli služby nákupu a dopravy pro několik dalších občanů obce. Jako 
v předchozích letech navrhuji finanční dar ve výši 5000,- Kč. Nebylo dotazů, ani připomínek a 
tak nechal pan starosta hlasovat o usnesení.  
 
356/2022-34.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) schvaluje finanční dar ve výši 5000,- Kč společností Diakonie ČCE, středisko Dvůr 
Králové n.L. IČ: 43462162, se sídlem nábř. Benešovo 1076, 54401 Dvůr Králové n.L., 

b) pověřuje starostu obce vypracováním a podpisem darovací smlouvy se společností 
Diakonie ČCE, středisko Dvůr Králové n.L. IČ: 43462162, se sídlem nábř. Benešovo 
1076, 54401 Dvůr Králové n.L., zastoupenou Mgr Zdeňkem Hojným, ředitelem 
střediska. 

6-0-1 
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9. Projednání SECAP  
Pan starosta oznámil, že společně s MAS Hradecký venkov se obec účastní projektu „AKČNÍ 
PLÁN PRO UDRŽITELNOU ENERGII A KLIMA V OBCÍCH HRADECKÉHO VENKOVA 
(SECAP)“. Jedná se o strategický dokument pro obce z území místní akční skupiny 
Hradecký venkov. Vizí tohoto dokumentu je snížení emisí uhlíku na 40% oprosti stavu v roce 
2010.  
Strategie řeší segmenty obecních budov, soukromých budov a dopravy. Navrhuje určitá 
řešení a pořízení tohoto dokumentu bude mít vliv na získávání dotací nejen pro obce, ale i 
pro firmy a fyzické osoby – vlastníky nemovitostí. 
Obec Dubenec je v této strategie již dost napřed oproti okolním obcím. Většina energeticky 
náročných budov je zatepleno a vybaveno tepelnými čerpadly. Další strategií je instalace 
solárních systémů, tak, aby se snížila závislost na elektrické energii. 
Zastupitel pan Tomášek oznámil, že si dokument prostudoval a souhlasí s jeho obsahem. 
Pan starosta dále uvedl, že součástí dokumentu jsou i datové sady dodavatelů energií, ve 
kterých je vyjádřena spotřeba elektřiny a plynu v jednotlivých obcích. Z těchto údajů je 
odvozen současný stav a spočítána cílová hladina odběru energií a navrženy jednotlivé 
opatření. 
 
357/2022-34.ZO 
Zastupitelstvo Obce Dubenec schvaluje strategický dokument MAS Hradecký venkov o.p.s. 
„AKČNÍ PLÁN PRO UDRŽITELNOU ENERGII A KLIMA V OBCÍCH HRADECKÉHO 
VENKOVA (SECAP)“. 

7-0-0  

10. Projednání rozpočtové změny č.6/2022  
Pan starosta oznámil, že Paní Řeháková, účetní obce, sestavila rozpočtovou změnu 
č.6/2022. Na straně příjmů se jedná především o navýšení transferů ze státního rozpočtu 
zapříčiněné inflací a vyšším výběrem daní a příjem dotace na provoz obecní prodejny. 
Na straně výdajů jde zejména o zajištění rozpočtových prostředků opravu střechy altánu a 
kuchyně mateřské školy v Dubenci, navýšení prostředků na elektrickou energii a plyn. Nákup 
materiálu pro JPOIII – zásahové přilby a prostředky na nákup silnější elektrocentrály pro 
zajištění provozu automatické tlakové stanice v horním Dubenci, popřípadě obecní prodejny 
pro provoz chladících zařízení při výpadku elektrického proudu. Bylo hlasováno o usnesení. 
 
358/2022-34.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č.6/2022. 
 

7-0-0  

11. Projednání výjimky v počtu dětí v mateřské škole pro rok 
2022/23   
Pan starosta oznámil, že ředitelka ZŠ a MŠ Dubenec Mgr. Martina Jonešová podala žádost o 
výjimku v počtu dětí v mateřské škole pro školní rok 2020/2021. Navrhovaná výjimka je na 27 
dětí v oddělení mateřské školy čp.239. Pan starosta navrhl žádost schválit. Bylo hlasováno o 
usnesení. 
 
359/2022-34.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje dle §23, odst. 5, školského zákona č. 561/2004 Sb. v 
platném znění navýšení kapacity mateřské školy pro školní rok 2022-23 v oddělení na 
adrese Dubenec čp.239 na celkový počet 27 dětí. 
 

7-0-0  
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12. Diskuse, závěr 
⁻ Pan starosta provede poptávku na elektrocentrálu pro provoz automatické tlakové 

stanice v horním Dubenci, popřípadě prodejny v době kdy nejde elektrický proud. 
⁻ Paní Derdová pozvala zastupitele na výstavu obrazů, která proběhne 14-16.10.2022. 

Dále pochválila starostu za zajištění dalšího kontejneru na oblečení. 
 
Na závěr pan starosta poděkoval zastupitelům za jejich práci ve volebním období 2018-2022. 
Uvedl, že ubylo méně investičních projektů, ale náročnost zastupitelské práce a obětavost 
prověřily dva roky Covidu. V dalším období pan starosta doufá, že se obec vrátí k investičním 
projektům a v zastupitelstvu se bude dále pracovat na rozvoji obce.  
 
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 31.08.2022  - viz. příloha č.1 - 34. USNESENÍ ZO 
Dubenec konaného dne 31.08.2022.  
Příloha č.2 – Prezenční listina  
Příloha č.3 – Žádost o finanční dar, kroužek papírových modelářů 
Příloha č.4 – Žádost o finanční dar, kroužek včelařů 
Příloha č.5 – Žádost o finanční dar, Linka bezpečí z.s. 
Příloha č.6 – Žádost o finanční dar, Pečovatelská služba DKn/L. 
Příloha č.7 – Žádost o finanční dar, Diakonie ČCE 
Příloha č.8 – Návrh rozpočtového opatření č.6/2022 
Příloha č.9 – Žádost o navýšení počtu dětí v MŠ pro šk.rok 2022/23 
 
Datum vyhotovení zápisu: 31.08.2022  
Datum vyhotovení čistopisu zápisu: 09.09.2022  
 
 
 
Starosta obce:   Jaroslav Huňat, v.r.  
  .......................................  
  Jaroslav Huňat  
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
  Luboš Lesák, v.r.   Bohumil Tomášek, v.r.  
  ..........................................   .......................................  
 Radomír Joneš   Bohumil Tomášek 


