
1 

 

 

ZASTUPITELSTVO    

OBCE DUBENEC 

 

 

 

 
5. 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 
 

Zastupitelstva obce Dubenec    
konaného dne 15.02.2023 

 
Pan starosta zahájil jednání zastupitelstva obce Dubenec v 19:00 hodin. Přítomni byli 
členové ZO: Jaroslav Huňat, Renata Derdová, Veronika Bašová, Irena Hlavová, Radomír 
Joneš, Petr Krejčí, Bohumil Tomášek a Petr Čtvrtečka. Zastupitelé Luboš Lesák 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 zrušovacího nařízení č.1/2023 
5. Projednání výběru zhotovitele akce "Rekonstrukce kanceláří OU Dubenec" 
6. Projednání výběru travního traktoru pro komunální služby 
7. Projednání prodeje pozemku ppč. 724/2 a ppč.724/3 vše k.ú. Dubenec 
8. Projednání žádosti o podporu Klub vozíčkářů Trutnov, z.s. 
9. Projednání žádosti o podporu Pečovatelská služba Dvůr Králové n.L. 
10. Diskuse, závěr 

 
Pan starosta se dotázal zastupitelů, zda chtějí doplnit, nebo změnit program schůze. Poté 
zastupitelům sdělil, že obec provedla vyúčtování příspěvku na volby a je nutné projednat 
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rozpočtovou měnu č.2/2023 a požádal zastupitele o zařazení jako bod jednání č.10, bod 
diskuse a závěr se posune. 
Nebylo dalších dotazů, ani připomínek a tak nechal pan starosta hlasovat o programu schůze 
zastupitelstva. 
 
46/2023-05.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 15.02.2023: 

1. Schválení programu zasedání.  
2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.  
3. Shrnutí práce ZO, obce Dubenec. 
4. Projednání zrušovacího nařízení č.1/2023 
5. Projednání výběru zhotovitele akce "Rekonstrukce kanceláří OU Dubenec" 
6. Projednání výběru travního traktoru pro komunální služby 
7. Projednání prodeje pozemku ppč. 724/2 a ppč.724/3 vše k.ú. Dubenec 
8. Projednání žádosti o podporu Klub vozíčkářů Trutnov, z.s. 
9. Projednání žádosti o podporu Pečovatelská služba Dvůr Králové n.L. 
10. Projednání rozpočtové změny č.2/2023 
11. Diskuse, závěr 

9-0-0  

2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele 
usnesení  
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 15.02.2023 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. 
 
47/2023-05.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 zaměstnanci obce dokončili inventury a nyní se sestavuje závěrečná 
inventurní zpráva. 
Dne 23.1.2023 proběhlo výběrové řízení na akci rekonstrukce kanceláří OU, více bude 
projednáno jako bod dnešního jednání. 
Pan starosta připravuje další výběrové řízení a to na rekonstrukci cesty C45 Kalnovec. Bude 
vyhlášeno patrně v 7-8 týdnu. 
Připravujeme základ a elektro přípojku pro instalaci elektronické úřední desky k parkovišti 
OU. Jedná se o volně stojící sloup s dotykovou obrazovkou v provedení antivandal. Na 
elektronické dotykové obrazovce bude zveřejněno nejen obsah úřední desky, ale i další 
údaje o obci a kulturních akcích. 
Dále pan starosta promluvil o jednáních mikroregionu Hustířanka. Na poslední schůzi výboru 
byly projednány přípravy na dotační akce solárních dobíjecích stanovišť pro elektrokola a na 
nákup plastových vratných gastro skleniček, kelímků, termohrnků a velkokapacitní 
rychlomyčky. Každá obec by si objednala vlastní množství vratného gastronádobí se svým 
znakem a rovněž by se zadala i výroba „mikroregionových“ kelímku pro společné akce. Dále 
byla projednávána akce den obcí pro všechny generace, která by se měla odehrát patrně 



3 

 

11.6.2023 na hřišti v Libotově. Chceme, aby se zde prezentovaly obecní spolky, školy a 
školky z celého DSO. 
 
Projekty: 

- Rozvojová zóna Z1 – pan starosta rozeslal nově koncipovanou smlouvu vlastníkům 
pozemků pod budoucími komunikacemi a kolektory inženýrských sítí. Po zaslání 
podepsaných ověřených smluv bude vše podáno na katastr. 

- Chodníky III. etapa – žádost o dotaci byla podána, probíhá hodnocení hodnotiteli 
IROP. 

- Místní komunikace C45 Kalnovec – v druhé polovině února 2023 proběhne výběrové 
řízení a poté podáváme žádost o dotaci už s podepsanou smlouvou o dílo, což by 
nás mělo výrazně bodově zvýhodnit. 

- DČOV – byla podána žádost o dotaci SFŽP – 85 DČOV bude realizováno. 
Připomínky SFŽP byly vypořádány a nyní je naše žádost znovu hodnocena. Ještě u 
některých nemovitostí je problém s jejich účelem využití v katastru nemovitostí. 
Dotace nejde čerpat na „jiný objekt“ nebo bez označení využití. Pan starosta dále 
bude znovu obcházet obec kvůli podpisům na projektové situace. 
 

Technické služby a údržba zeleně 
Obec nadále kácí suché a nebezpečné stromy. Bohužel bříza, o které mluvil pan Joneš na 
minulém zasedání ZO, není na pozemku obce Dubenec. Vlastníkovi bude odeslán podnět ke 
skácení. Po větrné smršti v noci dne 4. února 2023 spadl strom přes silnici za mostem u 
zdravotního střediska vedle novostavby pana Kocka a paní Liškové. Po kontrole vývratu bylo 
zjištěno, že kořeny jsou napadeny dřevokaznou houbou. Bylo rozhodnuto o kácení dalších 
stromů podél p opěrné zdi. Pan starosta uvedl, že je problém s povolováním kácení suchých 
a poškozených stromů u potoka, které jsou z pohledu Povodí Labe s.p. považovány za 
břehový porost. K takovému povolení se musí vyjádřit odbor životního prostředí při Mě.Ú. 
Dvůr Králové n.L.  
Opravy Alficaru byly dokončeny. Při zapadnutí vozidla a zařazení uzávěrky došlo k prasknutí 
levé poloosy zadní nápravy a zadní náprava musela být demontována, celá rozebrána a 
prasklý díl musel být „vydolován“ z diferenciálu. Jinak je kompletně vyměněno brzdové 
obložení všech kol a na zadní nápravě ložiska náprav. 
Pan starosta společně se zaměstnanci panem Kuzarem a pane Chmelíkem navštívili firmu 
SOME Jičín, kde jim byl předveden travní traktor, který se účastnil výběrového řízení. 
I nadále probíhá úklid v obci, v případě námrazy zaměstnanci solí chodníky. 
 
Sport a kultura 
Pan starosta uvedl, že v lednu a únoru byl „sportovní klid“, kromě pokračující soutěže 
šachistů se nekonala žádná organizovaná sportovní akce. Nejbližší sportovní akce je 
Velikonoční turnaj ve stolním tenisu a v šachu na Velký pátek dne 7.4.2023. 
Paní Derdová sdělila, že obec pořádala obecní ples. Účastnilo se 106 platících účastníků. 
Ples se líbil, ale bylo zde i dost kritických hlasů k místu pořádání. Stejně kritický s k tomuto 
tématu vyjádřili i hasiči a myslivci. Po krátké diskusi se paní Derdová vrátila k tématu a 
oznámila, že v neděli 26.2.2023 pořádá kulturní komise na faře maškarní pro děti. Dále 
oznámila, že se znovu schází Dubenečtí koledníci a připravují jarní koncert z filmových písní, 
který se snad bude konat 14.5.2023 v Dubeneckém kostele. 
 

4. Projednání zrušovacího nařízení č.1/2023 
Pan starosta přednesl návrh na zrušovací nařízení, kterým bude ze sbírky listin na justice.cz 
vyjmout vloni zveřejněný řád veřejného pohřebiště. Dle stanoviska ministerstva vnitra se 
nejedná o nařízení, které spadá do kategorie povinně zveřejňovaných dokumentů. Proto je 
nutné dalším dokumentem, který se jmenuje Obecné zrušující nařízení č.1/2023 tento 
dokument ze sbírky listin vyjmout. Nebylo dotazů, ani připomínek a tak nechal pan starosta 
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hlasovat o usnesení. 
 
48/2023-05.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje obecné zrušovací nařízení č.1/2023 

9-0-0 

5. Projednání výběru zhotovitele akce "Rekonstrukce kanceláří 
OU Dubenec" 
Pan starosta uvedl, že de 23.1.2023 proběhlo hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky 
malého rozsahu  akce „Stavební úpravy kanceláří OU Dubenec“.  
Dle rozpočtu zpracovaném dle normy URS byla předpokládaná cena zakázky 1 535 796,53 
Kč bez DPH. Do výběrového řízení podaly nabídku 3 firmy, nabídky byly doručeny v tomto 
pořadí (Ceny jsou bez DPH) 
 
1. Stafi spol. s r.o., Dvůr Králové n.L., IČ:15037002 1 552 548,28 Kč 
2. Pavel Bořek Stavební firma, Dvůr Králové n.L., IČ:11112166 1 184 422,14 Kč 
3. INGPLAN s.r.o., Velká Jesenice 1, IČ: 63217031 1 398 248,68 Kč 
 
Hodnotící komise zkontrolovala úplnost předložených nabídek a poté hodnotila jediný 
parametr a to byla nejnižší cena. Vítězem hodnocení je firma Pavel Bořek STAVBENÍ 
FIRMA, IČ:11112166 s celkovou nabídkovou cenou 1 184 422,14 bez DPH. 
Součástí smlouvy o dílo je ujednání o zrušení smlouvy v případě, kdy obec nedostane dotaci 
na výše uvedenou akci. 
Pan Tomášek se dotázal v čem spočívá takový cenový rozdíl? Pan starosta mu odpověděl, 
že značná položka je likvidace sutí a doprava, kterou měl avítězná firma výrazně levnější. 
Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení. 
 
49/2023-05.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) schvaluje dodavatele stavební akce „Stavební úpravy kanceláří OU Dubenec“ firmu 
Pavel BOŘEK-STAVEBNÍ FIRMA, IČ: 11112166, se sídlem Poděbradova 2014, 
54401 Dvůr Králové n.L. za celkovou částku 1 184 422,14 Kč bez DPH, 

b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo stavební akce „Stavební úpravy 
kanceláří OU Dubenec“ za celkovou částku 1 184 422,14 Kč bez DPH s firmou Pavel 
BOŘEK-STAVEBNÍ FIRMA, IČ: 11112166, se sídlem Poděbradova 2014, 54401 
Dvůr Králové n.L. zastoupenou Petrem Bořkem, jednatelem. 

9-0-0 

6. Projednání výběru travního traktoru pro komunální služby 
Pan starosta uvedl, že za dosluhující malotraktor Kubota je nutné najít náhradu. 
V technických službách chceme nadále využívat starší traktor Kubota na dopravu, popřípadě 
vyhrnování sněhu a doplnění o zametací nástavec na chodníky. Bohužel tento traktor 
nedisponuje sečením se sběrem posekané trávy. V technických službách jsme tedy dospěli 
k rozhodnutí zakoupit nový traktor v výškovým výklopem posečené trávy. Nově bude práce 
organizována tak, že zaměstanec s malým nákladním autem a traktorem na vlečném vozíku 
přijede na místo prací. Poseče danou oblast a trávu bude průběžně vyklápět na korbu 
náklaďáčku a průběžně odvážet. Čas na sečení travnatých ploch v Dubenci se tak výrazně 
zkrátí.  
V průběhu ledna-února byly poptány firmy, které dodávají traktory, které umožňují výklop 
alespoň do výšky 180cm. Ve finále byly hodnoceny tři traktory a to Čínský Weibang 2622 
Cobra, Japonský ISEKI SXG327 a Český SECO MP122D. U traktorů bylo hodnoceno více 
parametrů než jenom cena, jednalo se o druh motoru, výkon, šířku sečení, rychlost pojezdu, 
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obsah sběrného o koše a další. 
 
Hodnocení bylo následovné: 

Internetová poptávka sekací traktor s výškovým vyklápěním 

  

Weibang 
2622 Cobra 

Body 
ISEKI SXG 

327 
Body 

SECO MP 
122D 

Body Váha 

Ukazatel jednotka 

Motor Benzin/Diesel Benzin 50,00 Diesel 100,00 Diesel 100,00   

Výkon kW 21,02 77,85 27,00 100,00 23,00 85,19 * 

Pojezd Mech/hydro hydro 100,00 hydro 100,00 hydro 100,00   

4x4 A/N N 0,00 N 0,00 N 0,00   

Šířka sečení mm 1220 95,31 1280 100,00 1220 95,31 * 

Spojka Mech/EMG EMG 100,00 EMG 100,00 EMG 100,00   

Výklop cm 195 97,99 180 90,45 199 100,00 * 

Koš objem L. 600 100,00 550 91,67 600 100,00 * 

Mulčování A/N A 100,00 A 100,00 A 100,00   

Posilovač A/N A 100,00 A 100,00 A 100,00   

Hmotnost kg 640 100,00 864 74,07 680 94,12 ** 

Rychlost max km/h 12 60,00 15 75,00 20 100,00 * 

Dodání den 60 50,00 90 33,33 30 100,00 ** 

Cena  Kč vč.DPH 
   459 

990,00 Kč  100,00 
   683 

650,00 Kč  67,28 
   568 

700,00 Kč  80,88 ** 

Body 
celkem   3. místo 1131,15 2. místo 1131,81 1. místo 1255,50 

 

         Váha: 
        * Body 0-100 bodů, positiv více je více 

      ** Body 0-100 bodů, negativ více je 
méně 

      

         Upřednostnění typ motoru: 
       Diesel 100 b. 

        Benzin 50 b. 
         

V internetové poptávce cena/výkon nejlépe obstál traktor SECO MP 122D tuzemského 
výrobce SECO Jičín, prodejce společnost MAGRIX s.r.o. 
Po krátké diskusi o servisu a ceně náhradních dílů bylo přistoupeno k hlasování. 
 
50/2023-05.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec  

a) schvaluje nákup traktoru SECO MP 122D za 470000,- Kč bez DPH od společnosti 
Magrix s.r.o., IČO: 64507599, se sídlem Rejskova 37, 79601 PROSTĚJOV, 

b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy kupní na nákup traktoru SECO MP 122D 
za 470000,- Kč bez DPH od společnosti Magrix s.r.o., IČO: 64507599, se sídlem 
Rejskova 37, 79601 PROSTĚJOV zastoupenou ing. Zdeňkem Kotikem, jednatelem. 

 
9-0-0 
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7. Projednání prodeje pozemku ppč. 724/2 a ppč.724/3 vše k.ú. 
Dubenec 
Pan starosta přednesl zprávu o prodeji pozemku. Pan Roman Hynek zažádal o prodej 
parcely ppč. 724/2 a části parcely ppč. 724/3 vše v k.ú. Dubenec. Na jednání ZO dne 
23.3.2022 byl projednán záměr prodeje a rozdělení parcely, záměr byl zveřejněn po 
zpracování geometrického plánu na úřední desce od 16.8.2022 do 31.8.2022. Poté byl 
zpracován cenový posudek na cenu prodejní obvyklou. Znalec ing. Čermák Stanislav 
zpracoval posudek č.1297/2022 a určil cenu pozemků na 52.770,- Kč. S panem Hynkem 
poté proběhlo jednání, kde mu bylo sděleno, že celková cena bude navýšena o návrh na 
vklad do katastru nemovitostí ve výši 2000,- Kč a cenu zpracování geometrického plánu 
3200,- Kč. Zpracování cenového posudku jde k tíži obce. Celková cena prodávaných 
pozemků je 57.970,- Kč.  
 
51/2023-05.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) schvaluje prodej parcel ppč. 724/2 a ppč. 724/3 v k.ú. Dubenec panu Romanovi 
Hynkovi, nar. 12.3.1974 bytem Dubenec č.p. 12, 54455 Dubenec za celkovou 
prodejní cenu 57.970,- Kč, 

b) pověřuje starostu obce vypracováním a popisem smlouvy kupní na prodej parcel ppč. 
724/2 a ppč. 724/3 v k.ú. Dubenec panu Romanovi Hynkovi, nar. 12.3.1974 bytem 
Dubenec č.p. 12, 54455 Dubenec za celkovou prodejní cenu 57.970,- Kč. 

9-0-0 

8. Projednání žádosti o podporu Klub vozíčkářů Trutnov, z.s. 
Pan starosta přednesl žádost Klubu vozíčkářů Trutnov - Bukovinka z.s., jejíchž členy jsou 
manželé Lesákovi, respektive pan Luboš Lesák st.. Spolek žádá podporu 5000,- Kč. Pro své 
členy organizuje různé společné akce, jako jsou výlety, exkurze a besedy. Ve své žádosti 
uvádí: 
Klub vozíčkářů Trutnov byl založen v květnu 2002 a loni slavil 20. výročí vzniku.  
Od června roku 2020 k nám do klubu jezdí jeden vozíčkář – Lesák Luboš – od Vás z 
Dubence. Proto se na Vás obracíme s žádostí o přispění na činnost klubu. Činnost můžete 
vidět na weby.trutnov.cz/vozik .  
Během roku jsou 3 měsíce, kdy klub je jen lehce otevřen (zimní měsíce – sníh a náledí) a 
jeden měsíc otázka dovolené ředitele. Za 8 měsíců lze uskutečnit až 30 akcí a z toho 6-8 
výletů. V roce 2022 proběhlo rekordních 39 akcí a z toho 9 výletů. Vznikla spolupráce s 
uprchlíky z Ukrajiny - byli na 8 výletech a zúčastnili se mnoha akcí. 
Náš klub je specifický v zaměření. Lidé převážně žijí ze zážitků – výlety, oslavy, divadla, 
koncerty a další. A v našem klubu se snažíme dle přání členů uskutečňovat různé aktivity. V 
loňském roce krmili nosorožce v ZOO ve Dvoře Králové, piknikovali na Růžovém paloučku u 
Žacléře, navštívili KUKS, zajeli si na palačinky do Francouzské aliance v Pardubicích, 
navštívili hřebčín v Kladrubech, někteří se projeli na huculech na farmě Hucul ve Vítkovicích 
pod Janovou horou v Krkonoších, kvůli zdražování nakupovali na tržnici v Kudowe Zdróji u 
Náchoda, navštívili minerální a textilní muzeum ve Dvoře Králové a podívali se na 
Třebechovický betlém. Z hostů byli pozváni slečna Lucie z psího útulku v Trutnově, hejtman 
p. Červíček, veteráni ze Dvora Králové, someliérka, na jubileum předsedkyně Věry J. přijeli z 
HZS s lavinovým psem, na klubové výročí přijal pozvání taneční a pěvecký soubor 
Špindleráček z Špindlerova Mlýna, uskutečnili se česko-francouzské vánoce a později i 
česko-ukrajinské vánoce.  
V loňském roce se podařila rozjet i spolupráce se střediskem pro uprchlíky z Ukrajiny pod 
vedením Máši v Trutnově, kdy ředitel Honza 2x napekl perník a připravil polevu a učil 
ukrajinské maminky s dětmi zdobit perníky, členové klubu byli pozváni ne Den nezávislosti 
Ukrajiny a od 10. října minimálně 4 maminky s dětmi jsou i klubovými dobrovolníky a přáteli. 
Na česko-ukrajinské vánoce 7.12. ředitel Honza zajistil z SZŠ Mikuláše, anděla a 2 čerty - na 
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Ukrajině slaví Mikuláše až 18. prosince ale bez čerta. 
Podařilo se nám zajistit řadu výjimečných hostů – 3 velvyslance, asi 3 ministry, manžele 
Hudečkovi, reportéra S. Motla, J. Svěceného, skokana na lyžích P. Ploce, Spirituál Kvintet, 
Hradišťan, Boni Pueri, Bambini di Praga, P. Ploce, I. Bugár, Kůhnův dětský sbor, V. Kořen, 
jízdní Policie Praha, R. Brzobohatého, V. Čecha, J. Grygyra, V. Remka, A. Strejčka a mnoho 
dalších. 
Náš klub také ve spolupráci s KRNAPem se podílel na mapování bezbariérovosti Krkonoš. 
Vznikl propagační materiál s 10-ti trasami a klub se podílel na sedmi.  
Dělávali jsme Mikuláše v DD a později i v MŠ. Pravidelné organizujeme ve spolupráci s 
Francouzskou aliancí v Pardubicích česko-francouzské vánoce. A také se někteří již 
několikrát provezli ve veteránech z 50.-70. let – Veterán car club Dvůr Králové. 
Finanční prostředky, o které Váš žádáme, pomohou zajistit zejména náklady na dopravu na 
1 společný výlet. 
 
Pan starosta navrhl schválit finanční dar. Nebylo dotazů, ani připomínek a tak nechal pan 
starosta hlasovat o usnesení.  
 
52/2023-05.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec  

a) schvaluje finanční dar ve výši 5000,- Kč Klubu vozíčkářů Trutnov - Bukovinka z.s., IČ: 
26560895, se sídlem Úpická 146, Trutnov 1, 541 01, 

b) pověřuje starostu obce vypracováním a podpisem darovací smlouvy s Klub vozíčkářů 
Trutnov - Bukovinka, z.s., IČ: 26560895, se sídlem Úpická 146, Trutnov 1, 541 01, 
zastoupeným Věrou Janoštíkovou, předsedkyní výboru. 

9-0-0 

9. Projednání žádosti o podporu Pečovatelská služba Dvůr 
Králové n.L. 
Pan starosta přednesl žádost, kterou podala Pečovatelská služba ve Dvoře Králové n.L. o 
příspěvek na provoz. V roce 2022-23 se starají nadále o dubenecké občany pana Kořínka – 
umístěn v ubytovně dům Žofie (nyní již trvalé bydliště ve Dvoře Králové n.L.), Paní Marii 
Filounkovou a Oldřicha Vačkáře. 
Pan starosta navrhl schválit obvyklých 5000,- Kč, stejně jako v roce 2022. Po krátké rozpravě 
bylo přistoupeno k hlasování. 
 
53/2023-05.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. 

9-0-0 

10. Projednání rozpočtové změny č.2/2023 
Pan starosta přednesl rozpočtovou změnu č.2/2023, kterou sestavila Paní Řeháková, účetní 
obce. Především se jedná o vyúčtování dotace na volby, předpokládané příjmy za smlouvy o 
sdružení požární ochrany a předpokládané příjmy z úroků z termínovaných vkladů. Na straně 
výdajů se jedná o transfery dotací. Bylo hlasováno o usnesení. 
 
54/2023-05.ZO 
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Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č.2/2023. 
9-0-0 

11. Diskuse, závěr 
Pan starosta seznámil zastupitele se studií úprav veřejného prostranství před obecním 
úřadem. Jedná se o úpravu parkoviště, nové podzemní kontejnery na odpad, plochu pro 
posezení a další úpravy. Předpoklad je čerpání z IROP s 90 až 95% dotací. 
 

- Pan Joneš se dotázal na odstranění terénní nerovnosti po pálení čarodějnic na 
pastvinách?  

o Po krátké rozpravě se domluvili na oslovení bagristy pana Drašnara a pana 
Hrabicy s valníkem na převozu zeminy na obecní deponii. 

- Pan Tomášek zahájil diskusi o zlepšeném třídění odpadu a i vyšších odměnách od 
EKO-KOMu.  

o Pan starosta dále odpověděl, že EKO-KOM začal rozlišovat třídění do pytlů a 
vlastní odvoz na třídící centra. Nyní je odměna o cca 7-8 tis. Kč vyšší. Oba se 
shodli na tom, že je stále nutné motivovat občany k vyššímu třídění. 

- Paní Derdová oznámila, že s kolegyněmi připravuje akci „Ukliďme Česko“. 
o Pan starosta ji podpořil a opět připraví výstražné vesty, pytle a rukavice pro 

občany, kteří se budou chtít zapojit. Rovněž budou zaměstnanci obce 
průběžně odvážet sesbíraný odpad.  

- Pan Čtvrtečka oznámil, že hasiči v rámci výcviku pro práci s motorovou pilou budou 
kácet stromy s rozhodnutím o povolení kácení. Požádal starostu o lepší označení 
stromů, aby nedošlo k omylu. 

o Pan starosta zadá značení vedoucímu tedh.služeb p. Kuzarovi. 

- Pan Šimek se dotázal na stav dopravní úpravy před školou. 
o Pan starosta mu odpověděl, že podal znovu žádost prostřednictvím 

dopravního úřadu ve Dvoře Králové n.L., ale výsledek byl stejný. Dopravní 
inspektorát navrhovanou dopravní úpravu zamítl. 

- Pan Tomášek požádal starostu, aby kontaktoval firmu Zásilkovna. Řidič při dovozu 
zásilek do Z boxu stojí na chodníku před obchodem. Stání automobilu způsobuje 
nerovnosti na chodníku. 

o Pan starosta bude kontaktovat firmu Zásilkovna. 
 
Pan starosta poděkoval zastupitelům a hostům za účast na jednání a v 19:57 hod. byla 
schůze ukončena. 
 
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 15.02.2023  - viz. příloha č.1 - 5. VÝPIS USNESENÍ 
ZO Dubenec konaného dne 15.02.2023.  
Příloha č.2 – Prezenční listina  
Příloha č.3 – Návrh obecného zrušujícího nařízení 
Příloha č.4 – Žádost Klub vozíčkářů Trutnov – Bukovinka, z.s. 
Příloha č.5 – Žádost pečovatelské služby Dvůr Králové n.L. 
Příloha č.6 – Návrh RO č.2/2023 
 
Datum vyhotovení zápisu: 11.01.2023  
Datum vyhotovení čistopisu zápisu: 23.02.2023  
 
 
 
Starosta obce:   Jaroslav Huňat, v.r.  
  .......................................  
  Jaroslav Huňat  
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Ověřovatelé zápisu: 
 
  Radomír Joneš, v.r.   Bohumil Tomášek, v.r.  
  ..........................................   .......................................  
 Radomír Joneš   Bohumil Tomášek 


