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ZASTUPITELSTVO    

OBCE DUBENEC 

 

 

 

 
4. 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 
 

Zastupitelstva obce Dubenec    
konaného dne 11.01.2023 

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

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. Projednání žádosti o dotaci KU KHK, podpora prodejen 2023 
5. Projednání žádosti o dotaci MMR, oprava komunikace C45 Kalnovec 
6. Projednání žádosti o dotaci MMR, rekonstrukce kanceláří OÚ Dubenec 
7. Diskuse, závěr 

 
Pan starosta se dotázal zastupitelů, zda chtějí doplnit, nebo změnit program schůze. Poté 
podal vlastní návrh na doplnění programu: 
Bod č.7 - podání žádosti o dotaci KHK v programu 23RRDU3 účel 2: Obnova a technické 
zajištění stávajících vodních nádrží. Jedná se o program podpory hospodářsky a sociálně 
vyloučených oblastí, pan starosta chce tedy podat žádost o dotaci na dofinancování opravy 
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rybníka u školy. 
Bod č.8 – projednání rozpočtového opatření č.1/2023 – pan starosta uvedl, že obci bylo 
doručeno oznámení o příspěvku na přenesenou působnost a je nutné rozpočtovým 
opatřením upravit stranu příjmů. 
Nebylo dalších dotazů, ani připomínek a tak nechal pan starosta hlasovat o programu schůze 
zastupitelstva. 
 
39/2023-04.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 11.01.2023: 

1. Schválení programu zasedání.  
2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.  
3. Shrnutí práce ZO, obce Dubenec. 
4. Projednání žádosti o dotaci KU KHK, podpora prodejen 2023 
5. Projednání žádosti o dotaci MMR, oprava komunikace C45 Kalnovec 
6. Projednání žádosti o dotaci MMR, rekonstrukce kanceláří OÚ Dubenec 
7. Projednání žádosti o dotaci KU KHK, Obnova a technické zajištění stávajících 

vodních nádrží. 
8. Projednání rozpočtového opatření č.1/2023 
9. Diskuse, závěr 

9-0-0  

2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele 
usnesení  
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 11.01.2023 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. 
 
40/2023-04.ZO   
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) schvaluje zapisovatelem 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 
Pan starosta uvedl, že jako každý leden se uzavírá předchozí rok, připravujeme a provádíme 
inventury. Dále uvedl, že je domluven s jednotkou JPOIII o spolupráci na inventarizaci 
požární zbrojnice a vybavení jednotky. 
Pan starosta průběžně připravuje podklady pro žádosti o dotace. Žádá o stanoviska 
příslušných institucí apod. 
Dále uvedl, že v projektu cesty „U studánky“ (p. Kirsch, ing. Novák, p. Storm,  pí. 
Schondorfová), proběhlo jednání projektantů s ing. Novákem, nyní se připravuje detailní 
vytyčení stavu záboru pozemků nové cesty a proběhnou jednání s vlastníky o případných 
směnách za obecní pozemky. 
Dále uvedl, že projekt dotace na elektronickou úřední desku již postoupil a SMS ČR vybralo 
dodavatele. V obci bude instalována elektronická úřední deska, bude to masivní venkovní 
stojan vybavený dotykovou obrazovkou a kromě úřední desky bude možné i propojení na 
webové stránky obce, mapy, kalendář akcí apod. Deska bude stát v místě umístění 
současné úřední desky, nebo na protější straně vedle mostu na úřad. 
Dále pan starosta uvedl, že bylo nutné řešit havárii osvětlení v tělocvičně školy, kdy upadlo 
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ze stropu jedno světlo. Bylo nutné provoz tělocvičny přerušit a odborná firma provedla 
kontrolu uchycení osvětlení a případné opravy zavěšení. Pan starosta nechal zpracovat 
rozpočet na výměnu současných výbojek za LED svítidla. Jedná se o investici cca 104 tis. 
Kč, ale dojde k významné úspoře na svícení. Pan starosta se pokusí sehnat prostředky od 
Královehradeckého kraje. 
Pan starosta oznámil, že dopravní úpravu před základní školou, tak aby nebyl omezován 
výjezd od nemovitostí čp.102, 103 a 202 vozidly rodičů žáků, postoupil odboru dopravy při 
Mě.Ú. Dvůr Králové n.L. a dopravnímu inspektorátu Policie v Trutnově. Úprava spočívá ve 
vymezení 3 parkovacích míst s omezenou dobou parkování na naložení a vyložení dětí (kiss 
and go) a umístění dopravního zrcadla. 
 
Pan starosta dále shrnul situaci s projekty obce: 

- Rozvojová zóna Z1 –  Proběhlo jednání s katastrálním úřadem o rozdělení pozemků. 
Dojde opět ke zdržení, původní záměr uzavřít smlouvy o koupi pozemků pod 
budoucími komunikacemi s vlastníky pozemků není možné a je nutné zpracovat 
pouze jednu souhrnná smlouvu se všemi vlastníky. Smlouvu již pan starosta vytvořil a 
nechal ji zkontrolovat právníkem. 

- Chodníky III. etapa – pan starosta znovu připravujeme podklady pro žádost o dotaci – 
upravuje se rozpočet a zpracovává se aktualizace dopravně-bezpečnostní studie 
z roku 2018. 

- Místní komunikace – připravuje se podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní 
rozvoj, připravujeme výběrové řízení zakázky malého rozsahu. Více jako bod 
dnešního jednání. 

- DČOV – byla podána žádost o dotaci SFŽP – 85 DČOV bude realizováno. Byly 
zpětně doručeny připomínky SFŽP, které nyní vyřizujeme. Pan starosta poděkoval 
paní Veronice Bašové za zařízení podpisů na příloze žádosti o dotaci v bytovkách. 
 

Technické služby a údržba zeleně 
Pan starosta oznámil, že zaměstnanci obce provádění kácení suchých a jinak nebezpečných 
stromů. Pan Joneš se zeptal, zda bude pokácena i nakloněná bříza nad silnicí III. třídy na 
výjezdu z Dubence směr Lanžov. Pan starosta mu odpověděl, že prověří, zda je bříza na 
obecním pozemku a případně ji pokácejí.  
Dále pan starosta oznámil, že u nákladního Alficaru provádí zaměstnanci GO podvozku 
(ložiska nábojů kol, silentbloky, brzdy, lanovody atd.).  
Průběžně probíhá úklid v obci, v případě námrazy solí zaměstnanci chodníky a další plochy, 
kde je nebezpečí uklouznutí. Pan Joneš uvedl, že na úklid sněhu navrhuje použít rotační 
kartáč, který zvládne odklidit i menší vrstvy sněhu z chodníků. Pan starosta mu odpověděl, 
že rotační kartáč má SDH a obec si ho příležitostně zapůjčí na zkoušku. V případě dobrých 
výsledků zakoupí vlastní jako nástavec na čelní uchycení na malotraktor. 
 
Sport a kultura 
Pan starosta oznámil, že vánoční turnaj ve stolním tenise vyhrál, vyhrál pan Miloš Tesař 
(Invalida), celkem se účastnilo 18 hráčů z toho 6 registrovaných, proběhly zápasy tabulka 
každý s každým a poté pavouk na dvě prohry. Turnaj v šachu, organizoval šachový klub 
v Dubenci p. Hlava a p. Pelc, hrálo 8 hráčů v tabulce každý s každým. 
Dále promluvila o připravovaných akcích paní Renáta Derdová. Obec připravuje obecní ples 
v penzionu na faře v sobotu 11.2.2023 a dětský karneval dne 4.3.2023 tamtéž. Opět obec 
vypraví autobus do divadla, nabídka představení dorazí do konce ledna. Pan Čtvrtečka 
uvedl, že SDH Dubenec připravuje hasičský ples na 4.2.2023, také v penzionu na faře. 

4. Projednání žádosti o dotaci KU KHK, podpora prodejen 2023 
Pan starosta uvedl, že v letošním roce bude obec opět žádat o podporu z programu 
Královehradeckého kraje – podpora venkovských prodejen č.23RRD10. Jedná se opět o 
částku 60 tis. Kč na energie a mzdy. Nebylo dotazů, ani připomínek, bylo přistoupeno 
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k hlasování o usnesení. 
41/2023-04.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) Schvaluje podání žádosti o dotaci z programu 23RRD10 „Podpora provozu prodejen 
na venkově“, 

b) pověřuje starostu obce vypracováním a podání žádosti z programu 23RRD10 
„Podpora provozu prodejen na venkově“ poskytovateli Královehradeckému kraji, 
IČ:70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové. 

9-0-0 

5. Projednání žádosti o dotaci MMR, oprava komunikace C45 
Kalnovec 
Pan starosta přednesl bod č. 5. Uvedl, že stejně jako v loňském roce bude obec žádat o 
dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj na opravu komunikace C45 v Kalnovci.  
Oprava komunikace obsahuje stavbu „suchého brodu“ – snížení pro bezpečné převedení 
povodně, a opravu propustku. 
Ze strany zastupielů nebylo dotazů, ani připomínek a tak bylo přistoupeno k hlasování o 
usnesení. 
 
42/2023-04.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Oprava komunikace 
C45, Kalnovec“ z MMR, programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2023, DT 117d8210A 
Podpora obnovy místních komunikací a spolufinancování akce do plné výše celkových 
výdajů akce. 

9-0-0 

6. Projednání žádosti o dotaci MMR, rekonstrukce kanceláří OÚ 
Dubenec 
Pan starosta uvedl, že v letošním roce obec připravuje rekonstrukci kanceláří obecního 
úřadu. K této rekonstrukci bude využita dotace Ministerstva pro místní rozvoj z programu – 
rekonstrukce a přestavba vežřejných budov. Jedná se o změnu dispozice, nové podlahy, 
nová elektroinstalce, minerální podhledy a nová svítidla, nové podlahy a podlahové krytiny. 
Po krátké rozpravě bylo hlasováno o usnesení.  
 
43/2023-04.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje podání žádosti o dotaci projektu „Stavební úpravy 
kanceláří obecního úřadu v Dubenci“ z MMR, programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 
2023, DT 117d8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov a spolufinancování akce 
ve výši minimálně 20 % z celkových výdajů akce. 

9-0-0 

7. Projednání žádosti o dotaci KU KHK, Obnova a technické 
zajištění stávajících vodních nádrží. 
Pan starosta oznámil, že po přípravě a sběru projektových záměrů prostřednictvím Centra 
pro investice a regionální rozvoj (CIRI) se podařilo přesvědčit Krajský úřad o vypsání dotací 
pro hospodářsky a sociálně ohrožená území, kam bylo nově i zařazeno území ORP Dvůr 
Králové n.L. 
Podpora byla rozdělena mezi dva účely. Účel 1. - chodníky a místní komunikace, zde již 
obec žádá o chodníky z IROP a místní komunikace z MMR. Účel 2. – obnova a technické 
zajištění stávajících vodních nádrží. Zde obec žádá o dotaci na projekt revitalizace a opravy 
rybníka u školy přes AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny) Zde je ovšem maximální 
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podíl dotace „jen“ 1,4 mil. Kč, kdežto celý projekt je vypočítán na 1,9 mil. Kč. Pan starosta 
navrhnul podat žádost o dotaci na dofinancování projektu „Oprava – revitalizace rybníka v 
Dubenci“ prostřednictvím KU KHK. Po krátké rozpravě bylo přistoupeno k hlasování. 
 
44/2023-04.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) Schvaluje podání žádosti o dotaci z programu 23RRDU3, účel 2 - obnova a technické 
zajištění stávajících vodních nádrží k projektu Oprava-revitalizace rybníka v Dubenci, 

b) pověřuje starostu obce vypracováním a podání žádosti z programu 23RRDU3, účel 2 
- obnova a technické zajištění stávajících vodních nádrží k projektu Oprava-
revitalizace rybníka v Dubenci poskytovateli Královehradeckému kraji, IČ:70889546, 
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové. 

9-0-0 

8. Projednání rozpočtového opatření č.1/2023 
Obci bylo doručeno oznámení o příspěvku na činnost obce v přenesené působnosti státu. 
Jedná se o přenesenou působnost matriky, místně příslušný úřad životního prostředí a 
místně příslušný silniční úřad, jejíchž agendu vykonáváme. Jedná se o roční příjem ve výši 
401.300,- Kč 
 
45/2023-04.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtové opatření č.1/2023. 

9-0-0 

9. Diskuse, závěr 
⁻ Místostarosta pan Krejčí krátce shrnul tradiční akci novoroční bruslení na ledovém 

stadionu ve Dvoře Králové nad Labem. Účastnilo se cca 60 lidí. 
o Pan Joneš dodal, že akce byla zveřejněna pouze na facebookové skupině a 

informace se tak nedostala ke všem občanům obce. Příště požaduje rozeslání 
přes SMS, nebo hlášení rozhlasu. 

o Pan starosta dodal, že novoroční bruslení zařizoval s panem Vinšálkem a 
panem Rejlem až těsně před vánoci a už nebyl na obecním úřadu. Příště 
určitě SMS i rozhlas zařídí.  

⁻ Starosta krátce promluvil o programu pro seniory a nízkopříjmové skupiny Zelená 
úsporám light. Kde je možné čerpat prostředky na zateplení, výměnu dveří a oken 
v budovách ve vlastnictví osob pobírající starobní důchod, nebo dávky na bydlení. 

o Zastupitel pan Tomášek navrhl, aby pan starosta zpracoval informační leták 
s kontakty na energetické poradce, a ten doručil do schránek občanů.  

 Po krátké rozpravě bylo dohodnuto, že pro začátek postačí rozdávat 
leták u voleb 13-14/1/2023. 

⁻ Zastupitel pan Lesák navrhl zpevnit krajnici vedle silnice na Vilantice, kde obvykle 
parkují auta při hasičských soutěžích. 

o Pan starosta mu sdělil, že asfaltového recyklátu je k dispozici větší množství, 
problémem však budou zemní práce. 

⁻ Pan Volšička se dotázal na kácení vzrostlé thuje na hřbitově, která je na dolní straně 
a zasahuje již do hrobů.  

o Pan starosta mu odpověděl, že thuji nechá pokácet. V loňském roce již jednu 
thuji obec kácela, ale chybně označenou. 

 
Pan starosta poděkoval zastupitelům a hostům za účast na jednání a v 19:58 hod. byla 
schůze ukončena. 
 
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 11.01.2023  - viz. příloha č.1 - 4. VÝPIS USNESENÍ 
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ZO Dubenec konaného dne 11.01.2023.  
Příloha č.2 – Prezenční listina  
Příloha č.3 – Situace stavby rekonstrukce MK v Kalnovci 
Příloha č.4 – Situace přestavby kanceláří OU v Dubenci 
Příloha č.5 – Situace rekultivace/opravy rybníka v Dubenci 
Příloha č.6 – Návrh RO č.1/2023, Oznámení o účelové dotaci KU KHK 
 
Datum vyhotovení zápisu: 11.01.2023  
Datum vyhotovení čistopisu zápisu: 16.01.2023  
 
 
 
Starosta obce:   Jaroslav Huňat, v.r.  
  .......................................  
  Jaroslav Huňat  
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
  Radomír Joneš, v.r.   Bohumil Tomášek, v.r.  
  ..........................................   .......................................  
 Radomír Joneš   Bohumil Tomášek 


