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ZASTUPITELSTVO    

OBCE DUBENEC 

 

 

 

 
01. 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 
 

Zastupitelstva obce Dubenec    
konaného dne 24.10.2022 

 
 
Jednání zahájil Jaroslav Huňat v 19:01 hodin. Přítomni byli zvolení členové ZO: Jaroslav 
Huňat, Petr Čtvrtečka, ing., Ondřej Janeček, Luboš Lesák, Petr Krejčí, Irena Hlavová, Renata 
Derdová, Veronika Bašová, Stanislav Šimek a Bohumil Tomášek. Zastupitel Radomír Joneš, 
byl z jednání omluven z rodinných důvodů. 
 
Na úvod dosavadní starosta pan Huňat ostatním zastupitelům vysvětlil, že ustavující schůzi, 
dle zvyklostí, vede nejstarší zastupitel, ale pan Tomášek požádal pana Huňata, aby se za něj 
funkce předsedajícího ujal.  
Zastupitel pan Jaroslav Huňat vyzval zastupitele, aby povstali a poté přečetl slib zastupitele 
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Dubenec a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony 
České republiky.“ Poté vyzval jednotlivě zastupitele, kteří odpověděli „Slibuji“ a připojili svůj 
podpis na podpisový arch.  
Pan Huňat poté oznámil, jako předsedající ustavující schůze Zastupitelstva obce Dubenec, 
že zastupitelstvo obce je usnášení schopné s počtem 10 zastupitelů. Pan Radomír Joneš 
bude slib skládat zastupitele dodatečně. 
 
Poté přečetl návrh na zapisovatele jednání, ověřovatele zápisu a zpracovatele usnesení. 
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1. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele 
usnesení  
Zapisovatelem zápisu ustavujícího jednání ZO Dubenec dne 24.10.2022 byl navržen Petr 
Krejčí, ověřovateli zápisu Renáta Derdová a Bohumil Tomášek, zpracovatelem usnesení 
Petr Čtvrtečka. Pan starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí s nominací a poté přečetl 
usnesení. 
 
01/2022-01.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje   

a) schvaluje zapisovatelem zápisu Petra Krejčího 
b) schvaluje ověřovateli zápisu  Renátu Derdovou a Bohumila Tomáška 

c) schvaluje přípravou návrhu usnesení Petra Čtvrtečku 

10-0-0 

2. Schválení programu zasedání 
 
Předsedající přečetl program, jak byl navržen v pozvánce a programu zasedání ZO dne 
24.10.2022. 
 
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele  
2) Schválení programu  
3) Volba starosty a místostarosty  

a) určení počtu místostarostů  
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 

písm. a/ zákona o obcích)  
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty  
d) volba starosty  
e) volba místostarosty  

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru  
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru  
b) volba předsedy finančního výboru  
c) volba předsedy kontrolního výboru  
d) volba členů finančního výboru  
e) volba členů kontrolního výboru  

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 
zákona o obcích)   

6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí uvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 
zákona o obcích)   

7) Diskuse  
 
Poté požádal zastupitele o případné doplnění, nebo změnu programu zasedání. Osobně 
poté požádal zastupitele o schválení změny programu a doplnění o důležité body, které 
nesnesou odkladu. Jako bod 7 navrhl projednání kontokorentního úvěru pro rok 2022 a jako 
bod 8 projednání rozpočtové změny č.7/2022. Bod diskuse se posouvá jako bod 9. 
Zastupitelé poté hlasovali o upraveném návrhu programu.  
 
02/2022-01.ZO   
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 24.10.2022: 

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele  
2. Schválení programu  
3. Volba starosty a místostarosty  

a. určení počtu místostarostů  
b. určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 
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odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)  
c. určení způsobu volby starosty a místostarosty  
d. volba starosty  
e. volba místostarosty  

4. Zřízení finančního a kontrolního výboru  
a. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru  
b. volba předsedy finančního výboru  
c. volba předsedy kontrolního výboru  
d. volba členů finančního výboru  
e. volba členů kontrolního výboru  

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 
odst. 2 zákona o obcích)   

6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí uvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 
2 zákona o obcích) 

7. Projednání kontokorentního úvěru pro rok 2023   
8. Projednání rozpočtové změny č.7/2022 
9. Diskuse  

10-0-0 

3. Volba starosty a místostarosty  

a) Určení počtu místostarostů 

Předsedající Jaroslav Huňat navrhnul, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho 
místostarostu, tak jako v minulém volebním období. Bylo přistoupeno 
k hlasování. 
 
03/2022-01.ZO    
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje zvolení jednoho místostarosty. 

10-0-0 

b) Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva 
obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)  

Předsedající dále navrhl, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona 
o obcích, aby členové zastupitelstva obce byli uvolněni pouze pro výkon 
funkce starosty obce. O tomto návrhu bylo hlasováno. 
 
04/2022-01.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o 
obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva 
uvolněn. 

10-0-0 

c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty  
Předsedající navrhnul, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba 
starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Nebylo žádných protinávrhů a 
bylo přistoupeno k hlasování o veřejné volbě. 
 
05/2022-01.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje veřejný způsob volby starosty a 
místostarosty. 

10-0-0 
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d) Volba starosty 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. 
Petr Krejčí, člen zastupitelstva, navrhl zvolit do funkce starosty zastupitele 
pana Jaroslava Huňata. Předsedající před samotným hlasováním dal možnost 
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Poté bylo 
přistoupeno k hlasování. 
 
06/2022-01.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec volí starostou pana Jaroslava Huňata. 

9-0-1 

e) Volba místostarosty  

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci 
místostarosty. Zastupitel pan Jaroslav Huňat, navrhl zvolit do funkce 
místostarosty pana Petra Krejčího. Předsedající před samotným hlasováním 
dal možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Poté 
bylo přistoupeno k hlasování. 
 
07/2022-01.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec volí místostarostou pana Petra Krejčího. 

9-0-1 

4. Zřízení finančního a kontrolního výboru  

a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru  
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval zastupitele o povinnosti zřídit 
finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o 
obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu 
se zánikem původního zastupitelstva.  
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 
zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři 
členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové 
zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru musí být jen člen 
zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo 
finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta a osoby zabezpečující 
rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). 
Předsedající navrhnul, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní 
výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Bylo přistoupeno k hlasování. 

 
08/2018-01.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba 
výbory budou tříčlenné. 

10-0-0 

b) Volba předsedy finančního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 
finančního výboru. Člen zastupitelstva Jaroslav Huňat oznámil, že o tuto funkci 
mají zájem dva členové zastupitelstva obce. Zastupitel pan Petr Čtvrtečka a 
zastupitel pan Radomír Joneš. Pan Huňat tedy připravil dvě usnesení o 
hlasování o předsedovi finančního výboru. 
Nejprve bylo hlasováno o předsedovi Petru Čtvrtečkovi. Hlasování dopadlo 8 
pro, nikdo proti a 2 se zdrželi hlasování. Petr Čtvrtečka byl zvolen předsedou a 
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o kandidatuře pana Radomíra Joneše již hlasováno nebylo. 
 
09/2022-01.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec volí předsedou finančního výboru Petra 
Čtvrtečku. 

8-0-2 

c) Volba předsedy kontrolního výboru  

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 
kontrolního výboru. Do funkce předsedy finančního výboru byl navržen pan 
Bohumil Tomášek, který tuto funkci vykonával i v minulém zastupitelstvu. O 
návrhu bylo hlasováno. 
 
10/2022-01.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec volí předsedou kontrolního výboru Bohumila 
Tomáška. 

9-0-1 

d) Volba členů finančního výboru  
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy 
finančního výboru. Po krátké diskusi byli navrženi pan Michal Skořepa a 
zastupitel pan Luboš Lesák. O návrhu bylo hlasováno. 
 
11/2022-01.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec volí členy finančního výboru Luboše Lesáka a 
Michala Skořepu. 

9-0-1 

e) Volba členů kontrolního výboru  

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy 
kontrolního výboru. Zastupitelé po diskusi navrhli zastupitele Ondřeje 
Janečka, který působil v kontrolním výboru již v minulém zastupitelstvu a 
zastupitelku paní Veroniku Bašovou. O návrhu bylo hlasováno. 

 
12/2022-01.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec volí členy kontrolního výboru Veroniku Bašovou 
a Ondřeje Janečka. 

 
8-0-2 

 

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)   
Předsedající navrhnul, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2 
zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 
územních samosprávných celků, poskytována odměna za funkci místostarosty ve výši 
13000,- Kč hrubého měsíčně a to ode dne zvolení do funkce místostarosty. 
Dále navrhnul, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona 
o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků, poskytována odměna ve výši 1623,- Kč hrubého měsíčně, za výkon 
funkce předsedy a člena výboru zastupitelstva ve výši, předseda 3245,- Kč hrubého měsíčně 
a člena výboru 2704,- Kč měsíčně, a to ode dne jejich zvolení do funkce předsedy nebo 
člena výboru (§ 72 odst. 2 zákona o obcích) 
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Dále navrhl, aby odměna za výkon funkce byla pouze za funkci s nejvyšší odměnou a 
jednotlivé odměny se nesčítaly. Po krátké diskusi bylo přistoupeno k hlasování.  

 
13/2022-01.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o 
obcích stanoví odměnu: 

a) za výkon funkce místostarosty ve výši 13.000,- Kč hrubého za měsíc, 
b) za výkon člena zastupitelstva ve výši 1.623 Kč hrubého za měsíc, 
c) za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 3.245,- Kč hrubého za měsíc, 
d) za výkon funkce člena výboru ve výši 2.704,- Kč hrubého za měsíc.  

Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru. 
 

10-0-0 
Bylo hlasováno o usnesení odměňování při souběhu funkcí. 
 
14/2022-01.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že 
při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce 
poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší 
odměna. 
 

10-0-0 

6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí uvolněných členů 
zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)  
Předsedající pan Jaroslav Huňat oznámil, že považuje za nutné, aby byl znám tabulkový plat 
funkce uvolněného starosty obce, který činí 54086,- Kč hrubého dle nařízení vlády 
č.318/2017 Sb. Dále uvedl, že zastupitelé o tomto bodu nehlasují, pouze jej berou na 
vědomí. 

7. Projednání kontokorentního úvěru pro rok 2023 
Starosta, pan Jaroslav Huňat, oznámil, že obec Dubenec obdržela nabídku České spořitelny 
a.s. na prodloužení KTK úvěru ve výši 1,5 mil. Kč. Za stejných podmínek jako v roce 2021-
2022. Dne 30. listopadu 2022 končí kontokorentní úvěr obce u České spořitelny na 1,5 mil. 
Kč. Obec v průběhu roku několikrát kontokorentní účet využila. Vzhledem k tomu, že obec v 
roce 2023 čekají stavby v rozvojové zóně Z01 a stavba DČOV by bylo výhodné KTK úvěr 
dále využívat. Stejně jako vloni je obec nadále VIP klientem, jedná se o 1,5 mil. Kč bez 
zajištění. V průběhu čerpání je úroková sazba z čerpané částky ve výši 1,02% k měsíční 
sazbě PRIBOR (nyní sazba činí 7,07%) tedy cca 8,09% z čerpané částky. V poslední době 
se sazba PRIBOR značně pohybuje (leden 2022 - 3,93%, listopad 2022 - 7,07%) sazbu 
PRIBOR administruje Czech Financial Benchmark Facility s.r.o., jedná se o tzv. Fixing 
úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit, který při úvěrování přebírá většina bank. 
Po krátké diskusi bylo hlasováno o usnesení. 
 
15/2022-01.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec: 

a) schvaluje uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru od České spořitelny, a.s. ve 
formě debetního zůstatku na běžném účtu č.2910286369/0800 až do výše Kč 1 500 
000,-- (slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých) se splatností do 30.11.2023 
(včetně), 

b) schvaluje způsob zajištění úvěru tak, že peněžité závazky vzniklé na základě této 
smlouvy o úvěru nebudou zajištěny žádnými zajišťovacími prostředky (pouze 
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budoucími rozpočtovými příjmy obce), 
c) pověřuje pana Jaroslava Huňata, nar. 23.02.1975, starostu obce, sjednáním 

příslušné dokumentace. 
 

10-0-0 

8. Projednání rozpočtové změny č.7/2022 
Pan starosta přednesl rozpočtovou změnu č.7/2022, kterou sestavila paní Jana Řeháková, 
účetní obce. Na straně příjmů se jedná o navýšení rozpočtu za vybrané daňové složky 
rozpočtu, což je způsobeno inflací. Na straně výdajů jde především o přečerpání paragrafu 
školství, kde se odrazily vícenáklady na přestavbu kuchyně a jídelny v mateřské škole a 
oprava altánu v mateřské škole. Dále je dokončena projektová dokumentace DČOV, oprava 
odtoku z rybníka, dále byl přečerpán paragraf kulturních akcí a samozřejmě nás čekají vyšší 
náklady na nebytovém hospodářství – změna ceny plynu a elektřiny. Bylo hlasováno o 
usnesení. 
 
16/2022-01.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č.7/2022  

 
10-0-0 

9. Diskuse 
 Pan starosta oznámil, že další zastupitelstvo se pokusí sezvat za dva týdny. Bude 

nutné opět zvolit výbor kulturně-sportovní. 
 Zastupitelka paní Derdová pozvala zastupitele a hosty na mikulášskou zábavu pro 

děti dne 26.11.2022 od 14 hodin v Penzionu na faře, dále na koncert Dubeneckých 
koledníků v kostele Sv. Josefa v Dubenci dne 27.11.2022 od 14 hodin a od 16 hodin 
na krátký program dětí z dubenecké základní a mateřské školy, které bude 
zakončeno rozsvěcením vánočního stromu cca od 17 hodin a ohňostrojem. 

 Zastupitel pan Čtvrtečka dodal, že tentokrát nebude u rozsvěcení vánočního stromu 
žádné občerstvení. 

 Zastupitel pan Tomášek se dotázal na stav rozdělení pozemků v rozvojové zóně Z01.  
o Pan starosta mu odpověděl, že obec již má všechny potřebné povolení 

stavebního úřadu. Nyní pan starosta sepisuje smlouvy s vlastníky pozemků 
pod budoucími komunikacemi a poté bude vše vloženo do katastru 
nemovitostí. 

 Pan starosta dále uvedl, že obchází jednotlivé zájemce o domovní čističky v rámci 
projektu DČOV Dubenec – první etapa. Zatím je přihlášeno 85 zájemců a od všech je 
nutné podepsání přílohy žádosti o dotaci. 

 Host pan Joneš ml. se dotázal na projekt III. etapy stavby chodníků.  
o Pan starosta mu odpověděl, že obec opět podává žádost o dotaci, ale po 

zkušenostech z minulého podání není možné nic slíbit. Minulá žádost byla 
také podána řádně a postoupila přes formální hodnocení, ale z důvodu 
nedostatku finančních prostředků fondu nebylo možné projekt podpořit. 

 Pan starosta vysvětlil problémy s automatickou tlakovou stanicí v horním Dubenci. 
Díky celkové rekonstrukci elektro bylo zjištěno, že původně typizovaná automatická 
stanice byla poskládána z několika systémů. Díky tomu měřící systém pracoval na 
jiné napětí, než řídící systém a bylo nutné doobjednat nové tlakové sondy. Pan 
starosta tedy večer a ráno spínal tlakovou stanici manuálně v 15 minutových 
intervalech. 

 Zastupitel pan Čtvrtečka se dotázal na opravu rybníku u základní školy.  
o Pan starosta mu odpověděl, že byla vyhlášena nová výzva na opravy a 
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rekonstrukce malých vodních ploch. Nyní firma Agroprojekce Litomyšl 
připravuje projektovou dokumentaci a společnost Foresta připravuje žádost o 
dotaci. Bude nutné zrušit trubku pro čerpání požární vody. Pro plnění 
požárních vozidel bude použito plovoucí čerpadlo. 

 Host pan Joneš ml. se dotázal zda obce bude sekat rákosí v poldru Jedlina, tak aby 
se zde dalo v zimě bruslit. 

o Pan starosta mu odpověděl, že rákosí bude posekáno, ale na plodr chodí 
pravidelně na procházky a je zde problém s tím, že je málo vody. 

 
Nebylo dalších dotazů, ani příspěvků a tak bylo jednání v 19:45 hod. ukončeno. 
 
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 24.10.2022  - viz. příloha č.2 - 01. USNESENÍ ZO 
Dubenec konaného dne 24.10.2022. 
 
Příloha č.1 – Slib zastupitelů 
Příloha č.3 – Prezenční listina  
Příloha č.4 – Návrh dodatku smlouvy o ktk úvěru 
Příloha č.5 – Rozpočtová změna č.7/2022 
 
Datum vyhotovení zápisu: 24.10.2022, vyhotovení čistopisu zápisu: 03.11.2022  
 
 
Starosta obce:   Jaroslav Huňat, v.r.  
  .......................................  
  Jaroslav Huňat  
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
  Renáta Derdová, v.r.   Bohumil Tomášek, v.r.  
  ..........................................   .......................................  
 Renáta Derdová   Bohumil Tomášek 


