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ZASTUPITELSTVO    

OBCE DUBENEC 

 

 

 

 
18. 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 
 

Zastupitelstva obce Dubenec    
konaného dne 26.08.2020 

 
Jednání zahájil starosta obce Jaroslav Huňat v 19:00 hodin. Přítomni byli členové ZO: Jaroslav 
Huňat, Veronika Bašová, Petr Čtvrtečka, Renata Derdová, Radomír Joneš, Petr Krejčí, Luboš Lesák 
a Bohumil Tomášek. Zastupitelka Irena Hlavová a byla z jednání omluvena. Zastupitelstvo bylo 
usnášeníschopné v počtu 9 zastupitelů. 

1. Schválení programu 
Pan starosta uvítal přítomné zastupitele, konstatoval, že je zastupitelstvo usnášení schopné. 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) Smlouva o bezplatném převodu majetku státu  
5) Žádost o příspěvek Myslivecký spolek  
6) Rozpočtová změna č.5/2020  
7) Diskuse, závěr 

 
Poté se dotázal zastupitelů na jejich změny a doplnění programu. Ze strany zastupitelů zájem nebyl 
a tak sám přistoupil k doplnění programu. 
 
 

 Bezplatný převod mixážního pultu a mikrofonů od Okresního soudu v Příbrami jako bod 5, 
ostatní se posunou.  
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Nebylo dalších dotazů, ani připomínek, bylo přistoupeno k hlasování o programu zasedání. 
 
197/2020-18.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 26.08.2020: 

1) Schválení programu zasedání.  
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.  
3) Shrnutí práce ZO, obce Dubenec.  
4) Smlouva o bezplatném převodu majetku státu  
5) Bezplatný převod z majetku státu 
6) Žádost o příspěvek Myslivecký spolek  
7) Rozpočtová změna č.5/2020  
8) Diskuse, závěr 

9-0-0 

2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele 
usnesení  
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 26.08.2020 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. 
 
198/2020-18.ZO   
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje   

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 
 
Práce obce a obecního úřadu. 
Pan starosta oznámil, že v průběhu srpna zaměstnanci obce průběžně čerpali dovolené. Stejně tak 
zaměstnanci údržby zeleně. 
 
Projekty: 
Pan starosta oznámil, že byla podepsána smlouva o dílo na stavbu workoutového hřiště v zahradě 
ZŠ. Realizace bude na konci srpna a začátku září 2020. 
Dále uvedl, že na základě dokončeného geometrického plánu pro rozdělení pozemků v rozvojové 
zóně Z1 u obecního úřadu, byli obesláni vlastníci k dodání souhlasu s rozdělením pozemků. 
 
Technické služby a údržba zeleně 
Pan starosta oznámil, že v srpnu zaměstnanci čerpali dovolené. Jinak se znovu kompletně seče 
obec. Byl posekán hřbitov. 
 
Sport a kultura 
Pan starosta předal slovo panu Čtvrtečkovi, který krátce promluvil o připravovaných akcích SDH. 
V noci z 29-30.8.2020 se bude konat tradiční noční soutěž, tentokrát bude i doplněna večerní 
soutěží mládeže. Dále SDH napomáhá s organizací Aktivu zasloužilých hasičů, který proběhne 
12.9.2020. Aktiv zasloužilých hasičů je vnitroorganizační složka Sdružení hasičů Čech a Moravy. 
Slučuje všechny členy SH, kteří obdrželi za svou práci titul zasloužilý hasič. V minulosti schůze 
Aktivu hostily města Rychnov nad Kněžnou, Kuks, Pecka nebo Hradec Králové. 
Poté si vzala slovo paní Renata Derdová, ta oznámila, že letošní posvícení a pohádkový les se 
musí posunout na 19.9.2020. Letošní akce bude menší, soutěže pro děti a rodiny zajistí místní 
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spolky. 

4. Smlouva o bezplatném převodu majetku státu  
Pan starosta oznámil, že velitel JPO III pan Tomášek upozornil obec na nabídku nepotřebného 
majetku HZS Zlínského kraje, a to na traktor Zetor 6718. Obec, na jeho podnět, podala žádost o 
převod nepotřebného majetku. Nikdo z organizačních složek státu (armáda, policie, atd.) o tento 
majetek neprojevil zájem a tak bylo vyhověno žádosti obce. 
Pan Joneš se dotázal na stav traktoru a především za kým půjdou prostředky nutné na opravy 
traktoru. Pan Tomášek mu odpověděli, že tento traktor byl garážovaný a sloužil pouze k vyhrnování 
sněhu před hasičárnou v Olomouci. Pan starosta dále dodal, že traktor je pořizován obcí a tedy, 
opravy půjdou za obcí do paragrafu údržby zeleně. 
Nebylo dalších dotazů, pan starosta dal hlasovat o usnesení. 

 
199/2020-18.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) schvaluje bezúplatný převod nepotřebného majetku pro vybavení jednotky JPO III, 
Zemědělský kolový traktor Zetor 6718, IM10800131,Nomenklatura 081423070008, RZ    
#SU6842, VIN 9888 od Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, 
IČO:70885940,se sídlem Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, 

b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o bezúplatném převodu majetku s Česká 
republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČO:70885940,se sídlem 
Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, zastoupená: plk. Ing. Karlem Koláříkem, ředitelem 

9-0-0 

5. Bezplatný převod z majetku státu 
Pan starosta uvedl, že stejně jako v předchozím bodu, velitel JPO III pan Tomášek upozornil obec 
na nabídku nepotřebného majetku Okresního soudu v Příbrami na ozvučení soudních místnosti. 
Jedná se o mixážní pult Yamaha a 3 stolní mikrofony, krajský soud v Příbrami modernizuje a tak se 
rozhodl o bezplatný převod na další organizační složky státu. Obec na podnět pana Tomáška 
podala žádost o převod nepotřebného majetku. Nikdo z organizačních složek státu (armáda, policie, 
atd.) o tento majetek neprojevil zájem a tak bylo vyhověno naší žádosti.  
Nebylo dotazů ani připomínek, bylo hlasováno o usnesení.  
 
200/2020-18.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) schvaluje bezúplatný převod nepotřebného majetku pro vybavení jednotky JPO III, Mixážní 
pult Yamaha MG102C a 3 kusy stolní mikrofon Takstar BM630 od Česká republika – 
Okresní soud v Příbrami, IČO:00024597,se sídlem Milínská 167, 261 28 Příbram III, 

b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o bezúplatném převodu majetku s Česká 
republika – Okresní soud v Příbrami, IČO:00024597,se sídlem Milínská 167, 261 28 Příbram 
III, zastoupeným: Mgr. Miloslavem Boudníkem 

9-0-0 

6. Žádost o příspěvek Myslivecký spolek  
Pan starosta přednesl žádost Mysliveckého spolku v Dubenci o finanční podporu střelecké soutěže 
ve střelbě na asfaltové holuby „Memoriál Bohumila Seiferta, 16. Ročník“. Tato soutěž proběhla na 
střelnici v Nových Lesích a účastnilo se jí cca 40 soutěžících ze sousedních a spřátelených 
mysliveckých spolků. Pan starosta navrhl schválit finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč. 
Nebylo dotazů ani připomínek, bylo hlasováno o usnesení.  
 
201/2020-18.ZO 
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Zastupitelstvo Obce Dubenec 
a) souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 5000,- Kč Mysliveckému spolku Dubenec, 

IČ: 65714717, se sídlem Dubenec 210, 54455, Dubenec, 
b) pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem darovací smlouvy na 5000,- Kč s Mysliveckým 

spolkem Dubenec, IČ: 65714717, se sídlem Dubenec 210, 54455, Dubenec zastoupeným 
Ing. Václavem Vinšálkem, předsedou spolku. 

9-0-0 

8. Rozpočtová změna č. 5/2020 
Pan starosta přednesl návrh rozpočtové změny č.5/2020, kterou sestavila účetní obce paní Jana 
Řehákova. Na stranu příjmu byl především zahrnut kompenzační bonus ve výši 807.500,- Kč jako 
částečná kompenzace státu za 2.400.000,- Kč propadu na příjmu obce. Na straně výdajů se jedná 
pouze o převody mezi položkami v rámci paragrafů. Bylo přistoupeno k hlasování. 
 
202/2020-18.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č.5/2020.. 

9-0-0 

9. Diskuse, závěr 
 

 Pan Deger se dotázal na opravu cesty k jeho nemovitosti. Stav cesty se dost zhoršil poté co 
pan Bauer kolovým nakladačem navážel dlažbu. 

o Pan starosta mu odpověděl, že drť na opravu je již připravená v deponii u obecního 
úřadu. Pokud nebudou nějaké komplikace, tak v dalším týdnu vyšle zaměstnance 
aby cestu vyspravili, zhutnili vibrační deskou a zpevnili asfaltovou emulzí. 

 Pan Deger se ještě dotázal na stav projektu bytů v čp.2 „Na poště“ 
o Pan starosta mu odpověděl, že zastupitelstvo se rozhodlo v projektu nepokračovat, 

protože podmínky pro získání stavebního povolení a realizaci byly velmi krátké. Obec 
se pokusí v příštím roce o dotaci opět zažádat. 

 Pan Tomášek starostovi oznámil, že má zase více elektrospotřebičů ke svozu. 
o Pan starosta mu odpověděl, že informaci předá panu Kuzarovi a ten mu nahlásí 

termín svozu. 
 Paní Derdová oznámila, že u společnosti Magrix je rozbité dopravní zrcadlo. 

o Pan starosta jí odpověděl, že se nejedná o zrcadlo ve vlastnictví obce, ale patrně o 
zrcadlo firmy Díly na kotle. Toto zrcadlo není zapsáno v pasportu dopravního značení 
obce a není ani schváleno dopravním úřadem při Městském úřadu ve Dvoře Králové 
n.L. 

o Pan Tomášek se dotázal na zrcadlo na plotě naproti nemovitosti pana Meisla. 
 Pan starosta mu odpověděl, že se jedná o stejný případ. 

 Pan starosta dále oznámil, že v sobotu 29.08.2020 proběhne opět svoz nebezpečných 
odpadů. 

 
Zastupitelé, ani hosté neměli dalších podnětů do diskuse a tak pan starosta jednání zastupitelstva 
v 19:25 hod. ukončil 
 
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 26.08.2020  - viz. příloha č.1 - 18. USNESENÍ ZO Dubenec 
konaného dne 26.08.2020.  
Příloha č.2 – Prezenční listina  
Příloha č.3 – Návrh smlouvy HSOL-1983-11/2020, HZS Zlínského kraje 
Příloha č.4 – Zápis o převodu majetku 2 Spr 367/2020, Okresní soud Příbram 
Příloha č.5 – Žádost o příspěvek Myslivecký spolek Dubenec 
Příloha č.6 – Rozpočtové opatření, návrh, 05/2020 
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Datum vyhotovení zápisu: 26.08.2020  
Datum vyhotovení čistopisu zápisu: 04.09.2020  
 
 
 
Starosta obce:   Jaroslav Huňat, v.r.  
  .......................................  
  Jaroslav Huňat  
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
  Radomír Joneš, v.r.   Bohumil Tomášek, v.r.  
  ..........................................   .......................................  
 Radomír Joneš   Bohumil Tomášek 


