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ZASTUPITELSTVO    

OBCE DUBENEC 

 

 

 

 
19. 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 
 

Zastupitelstva obce Dubenec    
konaného dne 21.10.2020 

 
Jednání zahájil starosta obce Jaroslav Huňat v 19:00 hodin. Přítomni byli členové ZO: Jaroslav 
Huňat, Petr Čtvrtečka, Irena Hlavová, Radomír Joneš, Petr Krejčí, Luboš Lesák. Zastupitelé Renata 
Derdová, Bohumil Tomášek a Veronika Bašová byli z jednání omluvena. Zastupitelstvo bylo 
usnášeníschopné v počtu 7 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.  
 
Program jednání: 

1) Schválení programu zasedání. 
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení. 
3) Shrnutí práce ZO, obce Dubenec. 
4) Projednání prodloužení kontokorentního úvěru ČS a.s. 
5) Projednání záměru koupi pozemku ppč. 3365 v k.ú. Dubenec 
6) Bezplatný převod majetku pro jednotku SDH JPOIII 
7) Projednání rozpočtové změny č.6/2020 
8) Diskuse, závěr 

 
Pan starosta se dotázal zastupitelů na změnu programu. Ze strany zastupitelů žádné návrhy nebyly 
a tak navrhl změnu pan starosta. Změna, bod 5 a bod 6 se vypouštějí. 

 bod 5, Za les nabídl jiný zájemce vyšší cenu a pan Rous od své nabídky odstoupil.  

 bod 6, Léčebné lázně Libverda svou nabídku učinily jinému subjektu, 
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203/2020-19.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 21.10.2020: 

1) Schválení programu zasedání. 
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení. 
3) Shrnutí práce ZO, obce Dubenec. 
4) Projednání prodloužení kontokorentního úvěru ČS a.s. 
5) Projednání rozpočtové změny č.6/2020 
6) Diskuse, závěr 

7-0-0 

2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele 
usnesení  
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 21.10.2020 byl navržen Petr Krejčí, ověřovateli 
zápisu Radomír Joneš a Luboš Lesák, zpracovatelem usnesení Petr Čtvrtečka. Pan starosta se 
dotázal zastupitelů, zda souhlasí s nominací a poté přečetl usnesení. 
 
204/2020-19.ZO   
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje   

a) schvaluje zapisovatelem zápisu Petra Krejčího 

b) schvaluje ověřovateli zápisu  Radomíra Joneše a Luboše Lesáka 

c) schvaluje přípravou návrhu usnesení Petra Čtvrtečku 

7-0-0 

3. Informace o činnosti OÚ Dubenec a ZO Dubenec 
 
Práce obce a obecního úřadu. 
Připravujeme účetní audit 
Nová matrikářka paní Čepelková přebírá agendu od paní Vobickové 
Proběhly volby do krajů a do senátu 
 
Projekty: 

- Realizace workoutu se zastavila vlivem na deštivém počasí, je nutné dokončit stavbu opěrné 
zdi, ale ve výkopech stále stojí voda. S firmou byl sepsán dodatek na dokončení stavby do 
konce listopadu 2020. 

- Rozvojová zóna Z1 – čekáme na podpisy smluv s vlastníky pozemků. Dále byly dokončeny 
podklady pro územní studii, která bude výrazně zrychlovat stavební řízení. Stavební úřad ve 
Dvoře Králové n.L. již dostal všechny podklady, nyní čekáme na zadání. 

- Obci byl zaslán projekt chodníky III. etapa – k nahlédnutí u starosty 
- Připravujeme žádost o dotaci na modernizaci a bezbariérové WC v ordinaci praktického 

lékaře. Možnost získat z programu MMR s dotací 70% 
- Připravujeme generální opravu dvou místních komunikací, (čísla dle pasportu místních 

komunikací), - Kalnovec (45C) a Horní Dubenec (1C, 2C a 3C) od Novotných po svodidla, 
dále jsou do příprav zahrnuty opravy cest „Vápenka“(46C), „U stanice vodovodu“(7C). Dle 
nového liniového zákona je nutné na všechny opravy a výměny povrchů získat stavební 
povolení odboru dopravy. Vše chceme podat přes dotaci ministerstva pro místní rozvoj, 
která by byla 70% z uznatelných nákladů. 

- Projekt polosuchého poldru PEO 10 „Libotovský“ dostal stavební povolení. Doufejme, že 
Ministerstvo zemědělství nám přidělí dotaci. 
 

Technické služby a údržba zeleně 
Do konce října jsou v režimu VPP zaměstnanci Pavel Folk a Petr Hajník. Po uplynutí trvání smlouvy 
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budou propuštěni a obec bude dále fungovat v režimu dvou trvalých zaměstnanců technických 
služeb a dalších tří „dohodářů“. V případě nutnosti budou vypomáhat s úklidem sněhu a dalšími 
pracemi.  
Připravujeme kácení stromů. Ve spolupráci s Povodí Labe s.p. budou pokáceny podmáčené stromy, 
které jsou nahnuté nad silnicí mezi garážemi a zastávkou autobusu v horním Dubenci. 
Byla opravena cesta do Pavelkovy rokle po povodni, připravujeme opravu propustku k čp.70 a 
čp.180. 
„U kovárny“ byla rozhrnuta hlína, čekáme ještě na počasí a buldozer. Poté bude celá plocha oseta 
travou. 
Připravujeme a stavíme oplocenky v obecních lesích, v listopadu bude zahájena výsadba stromků. 
 
Sport a kultura 
Proběhla akce Pohádkový les a posvícení 2020. Sešlo se přes 90 dětí, večer byla rocková zábava. 

4. Projednání prodloužení kontokorentního úvěru ČS a.s. 
Pan starosta oznámil, že projednal s Českou spořitelnou a.s. prodloužení kontokorentního úvěru 
obce. Na rok 2021 se podařilo, i vzhledem k problémům s Covidem a financováním obcí, vyjednat 
ponechání stávající úrokovou sazbu. Výhodou je, že se klesla mezibankovní fixní úroková sazba 
Pribor. Obec má nyní kontokorentní úvěr úročený sazbou 1,01%. Nebylo dalších dotazů, pan 
starosta dal hlasovat o usnesení. 

 
205/2020-19.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2910286369/19 ze 
dne 29. 11. 2019 s Českou spořitelnou a.s., 

b) schvaluje způsob zajištění úvěru tak, že peněžité závazky vzniklé na základě této smlouvy o 
úvěru nebudou zajištěny žádnými zajišťovacími prostředky (pouze budoucími rozpočtovými 
příjmy obce), 

c) pověřuje pana Jaroslava Huňata, nar. 23.02.1975, starostu obce, sjednáním příslušné 
dokumentace. 

7-0-0 

5. Projednání rozpočtové změny č.6/2020 
Pan starosta přednesl návrh rozpočtové změny č.6/2020, kterou sestavila účetní obce paní Jana 
Řehákova. Na stranu příjmu byly upraveny položky daňových příjmů. Na straně výdajů se jedná o 
výdaje na mzdy volební komise a dále převody mezi položkami v rámci paragrafů. Bylo přistoupeno 
k hlasování.  
 
206/2020-19.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č.6/2020. 

7-0-0 

6. Diskuse, závěr 
 

 Pan starosta seznámil zastupitele s první verzí projektové dokumentace III. etapy chodníků 
od základní školy ke zdravotnímu středisku 

 Pan Joneš požádal pana starostu o to, aby informace o svozu nebezpečného odpadu byla 
příště rozeslána i přes informační SMS. 

o Pan starosta se omluvil za to, že SMS nebyla rozeslána. Dále uvedl, že svou 
nebezpečného odpadu byla zveřejněn na webových stránkách obce a na fcb  profilu. 

 Paní Hlavová se dotázala na nesrovnalosti mezi patním vodoměrem a bytovým vodoměry 
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v bytovém domě čp. 60. 
o Pan starosta jí odpověděl, že pověřil paní Vobickovou kontrolou vodoměrů a o 

výsledku kontroly bude paní Hlavovou informovat. Dále uvedl, že je nutné, aby sami 
vlastníci bytových jednotek zkontrolovali především pojistné ventily ohřívačů a také 
vedení ve stoupačkách kvůli možným únikům vody. Patní digitální vodoměr je vyšší 
třídy přesnosti, než jsou vodoměry bytové, které nemusí vždy zachytit menší úniky 
vody. 

 Pan Volšička se dotázal na plán oprav komunikací, především ho zajímala oprava cesty na 
„Vápenku“ . 

o Pan starosta mu odpověděl, že dotace by měla být vypisována každý rok a projekční 
příprava na tuto cestu bude provedena v roce 2021. 

 Paní Deger se dotázal na opravu cesty k jeho nemovitosti a dále uvedl, že by obec měla 
vytvořit příkop nad Pavelkovou roklí, který by sváděl vodu z bleskové povodně do vedlejší 
rokle. 

o Pan starosta mu odpověděl, že materiál do jeho cesty bude navezen během dvou 
týdnů. Dále mu odpověděl, že ochranu před povodněmi bude zajišťovat lokální 
biokoridor a poldr PEO10, který bude rozdělovat povodí nad horním Dubencem. O 
stavební povolení je již zažádáno, přepokládaná realizace bude v roce 2021 

 Pan Joneš se dotázal, zda obec neuvažuje nad nákupem vysoušečů, které by pomohly 
občanům s vysoušením nemovitostí po povodni. 

o Pan starosta mu odpověděl, že ve chvíli, kdy je vyhlášena povodeň má obec nárok 
na zapůjčení vysoušečů ze zásob HZS Královehradeckého kraje. Nevidí problém 
v tom, že by se jeden, nebo dva kusy mohly zakoupit. Připraví nákup této techniky do 
rozpočtu roku 2021. 

 
Zastupitelé, ani hosté neměli dalších podnětů do diskuse a tak pan starosta jednání zastupitelstva 
v 19:35 hod. ukončil 
 
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 21.10.2020  - viz. příloha č.1 - 19. USNESENÍ ZO Dubenec 
konaného dne 21.10.2020.  
Příloha č.2 – Prezenční listina  
Příloha č.3 – Dodatek č.1 ke smlouvy 2170286369/19 
Příloha č.4 – Rozpočtové opatření, návrh, 06/2020 
 
Datum vyhotovení zápisu: 21.10.2020  
Datum vyhotovení čistopisu zápisu: 27.10.2020  
 
 
 
Starosta obce:   Jaroslav Huňat, v.r.  
  .......................................  
  Jaroslav Huňat  
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
  Radomír Joneš, v.r.   Luboš Lesák, v.r.  
  ..........................................   .......................................  
 Radomír Joneš   Luboš Lesák 


