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ZASTUPITELSTVO    

OBCE DUBENEC 

 

 

 

 
3. 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 
 

Zastupitelstva obce Dubenec    
konaného dne 15.12.2022 

 
Pan starosta zahájil jednání zastupitelstva obce Dubenec v 19:01 hodin. Přítomni byli 
členové ZO: Jaroslav Huňat, Renata Derdová, Veronika Bašová, Irena Hlavová, Petr Krejčí, 
Luboš Lesák, Bohumil Tomášek, Ondřej Janeček a Petr Čtvrtečka. Zastupitel Radomír Joneš 
byl z jednání omluven. 

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 úpravy ceny vodného pro rok 2023  
5. Projednání vyhlášky o poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2023  
6. Projednání návrhu rozpočtu obce pro rok 2023  
7. Doplnění oddávajících osob z členů zastupitelstva obce  
8. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene, ppč. 447/2, k.ú. Dubenec  
9. Projednání rozpočtové změny č.8/2022  
10. Diskuse, závěr  

 
Pan starosta oznámil, že jako tradičně ke konci roku přišly další žádosti o podporu atd. a 
požádal zastupitele o schválení doplněného programu následovně.  
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Bod č.10 – projednání střetu zájmů zastupitelů p. Čtvrtečky a p. Lesáka, pobírají plat jako 
zastupitelé a také jako členové zásahové jednotky JPOIII v době zásahu. Zastupitelstvo musí 
tuto formalitu potvrdit usnesením. 
Bod č.11 – žádost Okresní knihovny v Trutnově o příspěvek na rok 2023 
Bod č.12 – Žádost Šachový oddíl č.18204 o příspěvek na činnost v roce 2022 
Bod č.13 – Žádost SH ČMS, SDH Dubenec o příspěvek na činnost v roce 2022 
Další bod se posune.  
Bylo přistoupeno k hlasování o programu. 
 
27/2022-03.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 15.12.2022: 

1. Schválení programu zasedání.  
2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.  
3. Shrnutí práce ZO, obce Dubenec.  
4. Projednání úpravy ceny vodného pro rok 2023  
5. Projednání vyhlášky o poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2023  
6. Projednání návrhu rozpočtu obce pro rok 2023  
7. Doplnění oddávajících osob z členů zastupitelstva obce  
8. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene, ppč. 447/2, k.ú. Dubenec  
9. Projednání rozpočtové změny č.8/2022 
10. Projednání střetu zájmů zastupitelů, členů JPO III  
11. Projednání žádosti Městské knihovny s regionálními funkcemi v Trutnově. 
12. Projednání žádosti Šachového oddílu Dubenec o finanční dar 
13. Projednání žádosti SH ČMS Dubenec o finanční dar 
14. Diskuse, závěr  

10-0-0  

2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele 
usnesení  
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 15.12.2022 byl navržen Petr Krejčí, 
ověřovateli zápisu Veronika Bašová a Bohumil Tomášek, zpracovatelem usnesení Petr 
Čtvrtečka. Pan starosta se dotázal zastupitelů, zda souhlasí s nominací a poté přečetl 
usnesení. 
 
28/2022-03.ZO   
Zastupitelstvo obce Dubenec 

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

10-0-0 

3. Informace o činnosti OÚ Dubenec a ZO Dubenec 
Pan starosta uvedl, že konec roku je vždy o vyúčtovaní dotací a přípravě poplatkových 
vyhlášek a rozpočtu, vše bude součástí jednacích bodů.  
Pan starosta krátce promluvil o stavu projektů obce Dubenec 

- Rozvojová zóna Z1. Pan starosta nyní jedná s katastrem o zápisu rozdělení 
pozemků. Dle stanoviska katastru není možné uzavírat smlouvy s jednotlivými 
vlastníky pozemků, jak předpokládal ve svém stanovisku stavební úřad. Pan starosta 
připravuje souhrnnou kupní smlouvu se všemi vlastníky pozemků v rozvojové zóně 
Z01. Vše je dále konzultováno s advokátní kanceláří. 
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- Chodníky III. etapa. Pan starosta oznámil, že znovu připravuje žádost o dotaci, 
tentokrát z dotačního programu IROP. Nyní se upravuje rozpočet a zpracovává se 
aktualizace dopravně-bezpečnostní studie z roku 2018 

- Místní komunikace. Obec znovu podá žádost o dotaci Ministerstvu pro místní rozvoj 
na opravu místní komunikace v Kalnovci, na kterou je vydáno stavební povolení. 

- DČOV Dubenec. Pan starosta oznámil, že byla podána žádost o dotaci SFŽP na 
realizaci 85 DČOV. Žádost byla v pořádku zaregistrována a z fondu již dorazily 
připomínky, které ve spolupráci s projektantem vyřizujeme. 
 

Technické služby a údržba zeleně 
Pan starosta oznámil, že zaměstnanci obce průběžně vyhrnují sníh a solí chodníky. Pan 
Kuzar dočerpává dovolenou a má „sněhovou“ pohotovost na telefon. V lednu a únoru 2023 
plánuje obec kácení některých suchých stromů.  
Pan starosta krátce shrnul dění kolem svozů velkoobjemového odpadu. Svozy proběhly 
mobilním způsobem stejně jako na jaře vybíráním odpadu od občanů. Svozy proběhly v  
sobotu 19/11 pro zastávky „U kovárny“ a „U obecního úřadu“,  v sobotu 26/11 pro zastávky 
„Zastávka Horní Dubenec“ a „U zdravotního střediska“. V podzimních svozech bylo svezeno 
cca 3,1 t velkoobjemového odpadu. 
Pan starosta uvedl, že stále neproběhlo štěpkování „hromádky“ větví u kovárny. Dodavatel 
této služby oznámil, že štěpkování a odvoz štěpky proběhne, až se mrazem zpevní terén. 
Pan starosta se dále věnoval opravě vodovodu, konkrétně automatické čerpací stanice, 
v horním Dubenci. Čerpadlo z ATS, ještě není repasováno. 
Dále uvedl, že v ČOV u školy čerpání dovezených splaškových vod funguje, a ČOV umí 
„dočistit“ cca 8-10 m3 splaškových vod za dva týdny. Rozbory dopadly v pořádku. 
 
Sport a kultura 
Paní Derdová oznámila, že na konci listopadu a začátku prosince proběhly, po dlouhé 
Covidové pauze, opět tradiční akce jako Mikulášská zábava pro děti a rozsvěcení vánočního 
stromku. Na Mikulášské bylo letos méně dětí, napočítali jich 36, ale množství rodičů a 
prarodičů naplnilo celý sál v penzionu na faře. Rozsvěcení stromku proběhlo ve spolupráci 
s hasiči, kteří svátečně ozdobili hasičskou tatru světelnými řetězy a efektně tak přispěli k této 
tradiční akci. Paní Derdová společně se starostou vyzdvihli vystoupení žáků základní školy, 
které pod vedením Mgr. Skurčákové a Mgr. Lelkové, proběhlo před rozsvěcením stromku.  
Dále se paní Derdová krátce věnovala vystoupení „Dubeneckých koledníků“ v kostele Sv. 
Josefa v Dubenci. Uvedla, že se toto uskupení Dubeneckých zpěváků a muzikantů 
připravovalo vánoční program už od září. Koncert navštívilo cca 200 účastníků, vstupné bylo 
dobrovolné a z jeho výtěžku Dubenečtí koledníci zakoupili sušičky ovoce pro děti v základní 
škole. 
Pan starosta oznámil, že v letošním roce, také po dlouhé pauze, proběhne vánoční turnaj ve 
stolním tenise. Akce je naplánována na středu 28.12.2022 od 12 do 18 hodin v penzionu na 
faře. Hrací systém bude stejný jako v předchozích ročnících, tabulka každý s každým a poté 
postup do pavouka na dvě prohry.  
Pan Čtvrtečka krátce promluvil o akcích, které SDH Dubenec připravuje na rok 2023 a o 
nutné koordinaci v rámci mikroregionu Hustířanka s okolními obcemi. 

4. Projednání úpravy ceny vodného pro rok 2023 
Pan starosta oznámil, že po provedené kalkulaci za první polovinu roku 2022 bude nutné 
zareagovat na navýšení ceny el. energie. Přednesl zastupitelům kalkulační tabulku dle 
výměru Ministerstva financí č.01/VODA2022 a č.02/VODA/2022 a podle §10 zákona 
č.526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví cenovou regulaci pro 
všechny prodávající v oboru vodovodů a kanalizací pro období 2022-2026. 
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Kalkulace dle ½ roku 2022  

Řádek Text MJ Pozn. 
Voda pitná 

Skutečnost Kalkulace 

1 2 2a 2b 5 6 

10. Úplné vlastní náklady ÚVN tis. Kč ř.8 271,05 533,9 

11. Kalkulační zisk tis. Kč   5 5 

11a. Podíl z ÚVN % ř.11/ř.10 1,84 0,94 

11b. Fond obnovy, Fond rozvoje tis. Kč   17,5 35 

12. Celkem ÚVN+zisk+Fondy tis. Kč ř.10+ř.11 293,55 573,9 

13. Voda faktur.pitná, odpadní + srážková tis. Kč 
ř.D, 
ř.F+ř.H 12,600 25,100 

14a. Cena kalkulovaná bez DPH Kč/m3   20,00 22,500 

14. Cena pro vodné, stočné, Brutto Kč/m3 ř.12/ř.13 23,30 22,9 

15.  DPH Kč/m3 10% 2,30 2,30 

16. Cena pro vodné, stočné, Netto Kč/m3 ř.14+ř.15 25,60 25,20 
 
Pan starosta ke kalkulaci uvedl, že cena vodného je stanovena kalkulací podle výměru 
ministerstva financí. Tato úprava neumožňuje prodávat vodu ztrátově, proto obec kalkuluje 
roční zisk z vodného pouze ve výši 5000,- Kč. Dále není v ceně vodného plně kalkulován 
odpis, ale namísto toho je tvořen fond obnovy, který počítá s ročním příjmem ve výši 35000,- 
Kč. 
Pan starosta navrhl cenu vodného od 1.2.2023 stanovit na 23,- Kč bez DPH (10%) za 1m3 
vody.  
Dále pan starosta uvedl, že v příštím roce bude obec opět dražit elektrickou energii na 
komoditní burze v Kladně. Je možné, že bude nutné ještě jednou zdražit, popřípadě zlevnit 
cenu vodného. 
Dále je nutné uvést, že cena vodného se neměnila od roku 2016, kdy byla stanovena na 
hodnotu 20,- Kč bez DPH, jediná změna proběhla v roce 2020, kdy bylo změněno DPH 
z 15% na 10%. Technicky je možné zdražení provést až od 1.2.2023. V průběhu ledna 
proběhnou odečty na závěrečnou fakturaci za cenu 20,- Kč bez DPH. Rovněž v průběhu 
ledna proběhne fyzický odečet a kontrola vodoměrů. 
Zastupitelé se v krátké rozpravě dotazovali na detaily kalkulace, jako jsou náklady na rozbory 
vody, mzdové náklady apod. Poté bylo přistoupeno k hlasování. 
 
29/2022-03.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje cenu vodného 23,00 Kč bez DPH 10% platnou od 
1.2.2023. 

10-0-0 

5. Projednání vyhlášky o poplatku za svoz komunálního odpadu 
pro rok 2023  
Pan starosta oznámil, že po provedení kalkulace ceny svozu odpadů od 30.11.2021 do 
30.11.2022 bylo zjištěno, že poplatek v roce 2022, stanovený na 700,- Kč/občan, rekr. 
Objekt, byl dotován ze strany obce pouze částkou 4000,- Kč. Tento příznivý výsledek byl 
zapříčiněn změnou svozů velkoobjemových odpadů a změnou podmínek EKO-KOM, kdy byl 
zvýšen příjem změnou metodiky a zařazením místního svoz pytlů s plastem do lépe 
oceňované kategorie. 
Navrhl pro rok 2023 ponechat výši poplatku na 700,- Kč. I když ze strany Marius Pedersen je 
předložen dodatek se změnou cen v některých položkách až o 13-15%.  
Připravená vyhláška o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství má číslo 3/2022 
a bude platná patnáctý den po zveřejnění a zápisu do registru právně závazných dokumentů 
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obce na justice.cz. Ze strany zastupielů nebylo dotazů, ani připomínek a tak bylo přistoupeno 
k hlasování o usnesení. 
 
30/2022-03.ZO 
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.3/2022 o místním poplatku za 
obecní systém odpadového hospodářství a o zrušení obecně závazné vyhlášky č.1/2022. 

10-0-0 

6. Projednání návrhu rozpočtu obce pro rok 2023  
Pan starosta oznámil, že si dovoluje zastupitelům předložit návrh rozpočtu obce na rok 2023. 
Krátce pohovořil o způsobu zveřejnění, rozpočet byl tentokrát zveřejněn v rozdělení na 
účetní třídy, zastupitelům byl rozeslán v třídění na účetní §. 
Obec na straně příjmů, po konzultaci s Českou spořitelnou a.s. a Sdružením místních 
samospráv, predikuje navýšení daňových příjmů o 10-15%, tedy na celkových 18 178 800,- 
Kč. 
Dále pan starosta představil investiční akce, na které bude žádat o dotace a spoluúčat obce 
je již zahrnuta v návrhu rozpočtu. Tedy, na straně výdajů připravuje obce Dubenec na rok 
2023 tyto dotované akce: 

Investice 2023 Celkem Kč 
Dotace 

% 
Naše prostředky Dotace Připravenost 

Oprava cesty C45 Kalnovec 1 750 000,00Kč  70 525 000,00 Kč  1 225 000,00 Kč   St.pov  

Chodníky III. etapa 6 500 000,00Kč  95 325 000,00 Kč  6 175 000,00 Kč   St.pov  

DČOV čističky 21 000 000,00Kč  75 5 250 000,00 Kč  15 750 000,00 Kč   Ohlášení  

Interier OU 1 750 000,00Kč  80 350 000,00 Kč  1 400 000,00 Kč   Rozpočet  

Rybník 1 410 000,00Kč  60 564 000,00 Kč  846 000,00 Kč   Rozpočet  

Aktualizace UP Dubenec 150 000,00Kč  50 75 000,00 Kč  75 000,00 Kč   Rozpočet 

Obchod, podpora KU KHK  100 000,00Kč  50 50 000,00 Kč  50 000,00 Kč    

 
Všechny částky ze sloupce „Naše prostedky“ jsou vloženy do rozpočtu pod patřičnými 
účetními §. Na straně příjmů nelze zahrnout částky ze sloupce „Dotace“ z toho důvodu, že 
zatím nebylo o dotacích rozhodnuto, tj. obci nebylo doručeno písemné rozhodnutí o přidělení 
dotace. Z tohoto důvodu je rozpočet sestaven jako schodkový. Celkové výdaje tedy jsou 
19 831 150,- Kč, obec bude schodek rozpočtu řešit z vlastních rezerv. 
V současnosti má obec na vkladovém termínovaném účtu 5 mil. Kč, na termínovaném 
vkladovém účtu fondu vodovodů a kanalizací 104 tis. Kč. Na běžném účtu Komerční banky 
1,01 mil. Kč, na běžném účtu České spořitelny 2,16 mil. Kč (vč. Kontokorentu 1,5 mil. Kč). 
V roce 2022 byl doplacen úvěr z roku 2014, ve výši 12 mil. Kč. Prostředky, které byly určeny 
na financování tohoto úvěru byly ve výdajích ponechány a budou použity na rychlekší 
doplacení dalšího úvěru. I přes financování úvěrů obec v uplynulých dvou letech vybudovala 
finanční rezervy na investice v letech 2023 – 2025. 
Po krátké rozpravě bylo hlasováno o usnesení.  
 
31/2022-03.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 2023, jako schodkový v následujícím sestavení: Celkové příjmy ve výši 18 
178 800,00 Kč. Celkové výdaje ve výši 19 831 150,00 Kč. Financování ve výši 1 652 350,00 
Kč. 

10-0-0 
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7. Doplnění oddávajících osob z členů zastupitelstva obce  
Pan starosta navrhl doplnit oddávající úředníky obce Dubenec o pana Petra Čtvrtečku a 
Renátu Derdovou. Dále se dotázal, zda má ještě někdo ze zastupitelů zájem o tuto činnost. 
Nikdo takový se nehlásil a tak bylo přistoupeno k hlasování. 
 
 
32/2022-03.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje jako oddávající osoby zastupitelku paní Renátu 
Derdovou a zastupitele pana Petra Čtvrtečku. 

10-0-0 

8. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene, ppč. 447/2, 
k.ú. Dubenec  
Pan starosta oznámil, že společnost Elektrocomp dokončila stavbu elektrické přípojky pro 
novostavbu pana Jana Jarolímka na parcele ppč. 447.2 v k.ú. Dubenec. Smlouva o smlouvě 
budoucí na věcné břemeno služebnosti byla v zastupitelstvu projednána dne 16.12.2021. 
Stavbou byla dotčena i parcela obecní komunikace na ppč. 3464 v k.ú. Dubenec. Dle 
pravidel pro nakládání s pozemky ve vlastnictví obce Dubenec bude za zatížení parcely 
věcným břemenem účtována částka 500,- Kč. Nebylo dotazů, ani připomínek, bylo 
hlasováno o usnesení. 
 
33/2022-03.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) Schvaluje SMLOUVU O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI č.: IV-12-
2021257/VB2 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/II – 18/2019 ze dne 
28.1.2019 společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03, Česká 
Skalice, IČ:150 32 060, 

b) Pověřuje starostu obce podpisem SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE – 
SLUŽEBNOSTI č.: IV-12-2021257/VB2 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/II – 18/2019 ze dne 28.1.2019 společností ELEKTRO-COMP spol. s 
r.o., Maloskalická 68, 552 03, Česká Skalice, IČ:150 32 060 zastoupenou Ing. Petrem 
Lukášem, jednatelem 

10-0-0 

9. Projednání rozpočtové změny č.8/2022 
Pan starosta přednesl rozpočtovou změnu č. 8/2022, tak jak ji sestavila paní Řeháková, 
účetní obce. Dále vysvětlil, že jedná o závěrečnou rozpočtovou změnu, kterou se vyrovnává 
účetní výkaz FIN-12-2022. Na straně příjmů se jednalo především o navýšení výběru daní 
způsobené inflací, na straně výdajů se jednalo o rovnání jednotlivých položek v rámci 
účetních §. Bylo přistoupeno k hlasování.  
 
34/2022-03.ZO 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 8/2022. 

10-0-0  

10. Projednání střetu zájmů zastupitelů, členů JPO III  
Pan starosta uvedl, že stejně jako v minulém zastupitelstvu, jsou členy ZO zastupitelé pan 
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Lesák a pan Čtvrtečka, kteří jsou zároveň členy výjezdové jednotky hasičů JPO III. V případě 
výjezdu jednotky JPOIII pobírají najednou plat zastupitele i plat hasiče dle dohody o pracovní 
činnosti. V tomto případě je nutné tuto záležitost veřejně projednat a přijmout usnesení. 
Nebylo dotazů, ani připomínek a tak dal pan starosta hlasovat o usnesení. 
 
35/2022-03.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec  

a) souhlasí 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. 
10-0-0  

11. Projednání žádosti Městské knihovny s regionálními funkcemi 
v Trutnově. 
Pan starosta přednesl žádost Městské knihovny v Trutnově. Jako každý rok žádá Městská 
knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově o příspěvek na nákup knih do výměnných 
fondů. Jedná se o částku 3500,- Kč stejně jako v přechozích letech. Pan starosta navrhl 
smlouvu schválit. Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení. 
 
36/2022-03.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) Souhlasí s dotací na nákup knih do výměnných fondů ve výši 3500,- Kč Městské 
knihovně s regionálními funkcemi v Trutnově, IČ: 00371815, se sídlem Krakonošovo 
náměstí 128, 54101 Trutnov, 

b) Pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o nákupu knih do výměnných 
fondů s Městskou knihovnou s regionálními funkcemi v Trutnově, IČ: 00371815, se 
sídlem Krakonošovo náměstí 128, 54101 Trutnov, zastoupenou Mgr. Jaroslavou 
Maršíkovou, ředitelkou. 

10-0-0  

12. Projednání žádosti Šachového oddílu Dubenec o finanční dar 
Pan starosta přednesl žádost, kterou podal pan Luboš Hlava, vedoucí šachového oddílu č. 
18204, o příspěvek na činnost v roce 2022. Šachový oddíl reprezentoval obec Dubenec na 
turnajích a soutěžích organizovanými Šachovým svazem České republiky. Dále organizoval 
vánoční šachový turnaj pro všechny věkové kategorie. Pan starosta navrhl finanční dar 
schválit. Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení. 
 
37/2022-03.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) schvaluje finanční dar ve výši 5000,- Kč oddílu šachu TJ Sokol Dubenec č.18204, se 
sídlem Dubenec 53, 54455 Dubenec, 

b) pověřuje starostu obce vypracováním a podpisem darovací smlouvy s oddílem šachu 
TJ Sokol Dubenec, č.18204, se sídlem Dubenec 53, 54455 Dubenec zastoupeným 
Lubošem Hlavou, vedoucím oddílu. 

10-0-0  

13. Projednání žádosti SH ČMS Dubenec o finanční dar 
Pan starosta přednesl žádost, kterou podal pan Luboš Lesák, starosta SH ČMS Dubenec, o 
příspěvek na činnost sboru dobrovolných hasičů v roce 2022. V letošním roce dobrovolní 
hasiči organizovali soutěže Pohár starosty okrsku, 53. Ročník Dubeneckého poháru, 
Jizerskou hasičskou ligu, Východočeskou hasičskou ligu a Noční soutěž. Sportovní týmy 
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mužů a žen reprezentovaly obec Dubenec na 81 soutěžích v kraji. Mládež reprezentovala 
sbor a obec Dubenec na mistrovství České republiky. Pan starosta navrhl finanční dar 
schválit. Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení. 
 
38/2022-03.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  

12. Diskuse, závěr 
⁻ Zastupitel pan Lesák se dotázal, zda by se obec mohla účastnit dražby o dům čp. 188 

v dolním Dubenci. Ten by podle jeho názoru šel upravit na bytový dům, kde by mohly 
být startovací byty, nebo bydlení pro seniory. 

o Pan starosta mu odpověděl, že ho tato dražba také zaujala, ale obec 
v současnosti již má připravený první projekt bytové výstavby a to byty 
v podkroví čp.2 „Pošta“. 

 
Pan starosta poděkoval zastupitelům a hostům za účast na jednání a všem popřál krácné 
prožití svátků vánočních a vše nejlepší v roce 2023. V 19:58 hod. bylo jednání ukončeno. 
 
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 15.12.2022  - viz. příloha č.1 - 3. USNESENÍ ZO 
Dubenec konaného dne 15.12.2022.  
Příloha č.2 – Prezenční listina  
Příloha č.3 – Kalkulace vodné 2023 
Příloha č.4 – Kalkulace odpady 2023 
Příloha č.5 – Návrh rozpočtu 2023 
Příloha č.6 – Smlouva ELEKTRO-COMP spol. s r.o. 
Příloha č.7 – Rozpočtové opatření č.8/2022 
Příloha č.8 – Žádost Městská knihovna Trutnov 
Příloha č.9 – Žádost Šachový oddíl 
Příloha č.10 – Žádost SDH Dubenec 
 
Datum vyhotovení zápisu: 15.12.2022  
Datum vyhotovení čistopisu zápisu: 23.12.2022  
 
 
 
Starosta obce:   Jaroslav Huňat, v.r.  
  .......................................  
  Jaroslav Huňat  
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
  Veronika Bašová, v.r.   Bohumil Tomášek, v.r.  
  ..........................................   .......................................  
 Veronika Bašová   Bohumil Tomášek 


