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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

20.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 16.12.2020
Jednání zahájil starosta obce Jaroslav Huňat v 19:00 hodin. Přítomni byli členové ZO: Jaroslav
Huňat, Veronika Bašová, Petr Čtvrtečka, Renata Derdová, Irena Hlavová, Radomír Joneš, Bohumil
Tomášek, Luboš Lesák a Petr Krejčí. Zastupitel Ondřej Janeček byl z jednání omluven.
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.
Program jednání:
1) Schválení programu zasedání.
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
3) Shrnutí práce ZO, obce Dubenec.
4) Projednání návrhu rozpočtu obce Dubenec pro rok 2021
5) Projednání smlouvy SÚS Královehradeckého kraje v rámci projektu Chodníky III.etapa.
6) Převod výnosu za vodné 2020 do fondu obnovy
7) Žádost o finanční příspěvek knihovny s regionálními funkcemi v Trutnově.
8) Projednání rozpočtové změny č.7/2020
9) Diskuse, závěr
Pan starosta se dotázal zastupitelů na změnu programu. Ze strany zastupitelů žádné návrhy nebyly.
Pan starosta oznámil, že doplní program zasedání o následující body.
 Projednání rozpočtového výhledu 2020-2023, jako bod 5
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Podání žádostí o dotace z KHK, zařazeno jako bod 6
Projednání žádosti Diakonie ČCE o podporu jako bod 7
Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby s ČEZ Distribuce jako bod 8
Změna názvu bodu 9 – Na projednání smluv SÚS Královehradeckého kraje.

Pan starosta vyzval k hlasování o upraveném programu.
207/2020-20.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 16.12.2020:
1) Schválení programu zasedání.
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
3) Shrnutí práce ZO, obce Dubenec.
4) Projednání návrhu rozpočtu obce Dubenec pro rok 2021
5) Projednání rozpočtového výhledu 2020-2023
6) Žádosti o dotace Královehradeckého kraje na rok 2021
7) Žádost Diakonie ČCE o finanční podporu
8) Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby s ČEZ Distribuce
9) Projednání smluv SÚS Královehradeckého kraje
10) Převod výnosu za vodné 2020 do fondu obnovy
11) Žádost o finanční příspěvek knihovny s regionálními funkcemi v Trutnově.
12) Projednání rozpočtové změny č.7/2020
13) Diskuse, závěr
9-0-0

2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele
usnesení
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 16.12.2020 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.
208/2020-20.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 kontrola hospodaření obce ze strany Krajského úřadu Královehradeckého
kraje proběhla opět bez chyb.
Dále oznámil, že nová matrikářka paní Čepelková stále nemá zkoušku, důvodem je Covid-19 a
posunutí termínu konání přezkoušení. Paní Vobicková je stále matrikářkou obce.
Projekty:
Pan starosta informoval zastupitele o stavu projektů obce.
Realizace workoutového hřiště v zahradě základní školy bude ukončena v pátek 11.12.2020 po
konečném doplnění štěpky do dopadových ploch. Dosypání hlíny za opěrné zdi a obrubníky.
Rozvojová zóna Z1 – stavební úřad donutil obec k předělání již schváleného geometrického plánu
pro rozdělení pozemků. Po změně čísel parcel bude nutné znovu podepsat smlouvy o budoucích
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smlouvách kupních s vlastníky pozemků pod budoucími komunikacemi.
Chodníky III. etapa – řešíme smlouvy o právu provést stavbu – bude součástí dnešního jednání.
Dotace na modernizaci a bezbariérové WC v ordinaci praktického lékaře. Připravujeme podání
žádosti – Ministerstvo pro místní rozvoj.
Opravy povrchů komunikace Kalnovec (45C) a Horní Dubenec (1C, 2C a 3C) od Novotných po
svodidla. Byly již geodeticky zaměřeny a nyní se pracuje na projektu.
Host pan Deger se dotázal na cenu opravy cesty do Pavelkovy rokle a navrhl opatření, kterým by
bylo možné svést vodu bezpečně do Bauerovy rokle, tak aby voda neničila obecní majetek. Pan
starosta mu sdělil, že pro ochranu horního Dubence je připraven projekt polosuchého poldru PEO
10 „Libotovský“ a meliorační průleh. Ty jsou nyní schválenými investicemi Pozemkového úřadu a
budou realizovány v roce 2021. Další připravované investice jsou průlehy a biokoridor horní
Dubenec a cesta Kalnovec - Pastviny.
Technické služby a údržba zeleně
Pan starosta krátce shrnul práci komunálních služeb obce.
Obec nyní zaměstnává pouze 2 zaměstnance na hlavní pracovní poměr.
Připravujeme kácení stromů – vrba u pošty – havarijní stav.
Stav plochy „U kovárny“ stále trvá, čekáme ještě na počasí a buldozer. Poté bude celá plocha oseta
travou.
Sport a kultura
Pan starosta společně s paní Derdovou informoval zastupitele o akci Rozsvěcení vánočního
stromku 2020.
Paní Derdová dále oznámila, že má předjednánu kapelu na obecní ples, který by se měl konat
koncem února 2021. Záleží ovšem na epidemiologické situaci.

4.

Projednání návrhu rozpočtu obce Dubenec pro rok 2021

Pan starosta oznámil, že sestavování rozpočtu pro rok 2021 bylo opravdu utrpení. Je veřejně
známe, že státní rozpočet doposud není schválen a hlavně v něm není zakomponován daňový
balíček, který opět způsobí odliv financí z příjmu obcí.
Krátce shrnul hlavní parametry rozpočtu. Rámec rozpočtu jsme určili na základních parametrech
letošního roku. V příjmech jsme přihlédli tentokrát k predikcím Sdružení místních samospráv, České
komory odborových svazů a České spořitelny a.s., které se vzácně shodovaly (+- desítky tisíc)
0000 Daňové příjmy + transfery
Příjmy obce poklesnou o programy Covid a především o snížený příjem ze sdílených daní, které
bude následovat po zrušení superhrubé mzdy a slevy na poplatníka. Příjem je doplněn místními
poplatky.
I nadále počítáme s prodejem pozemků v rozvojové zóně a stabilním příjmem rozpočtu jsou
paragrafy bytového a nebytového hospodářství.
Celkové příjmy obce jsme stanovili na 13.348.400,- Kč.
Výdaje jsme upravili pouze na nejnutnější investiční akce, viz paragrafy:
2212 Silnice
V roce 2021 proběhne projektová příprava a získání stavebního povolení III. etapy chodníků od ZŠ
ke zdravotnímu středisku. Dále jsou připravovány projekty pro rekonstrukci místních komunikací a
to do Kalnovce a horní Dubenec od Novotných až k Horákům. Dále je zde ponecháno 100 tis. Kč na
základní opravy a údržbu místních komunikací.
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
Čeká nás dokončení projektu ČOV pro bytové domy a stoky I.etapy kanalizace od zastávky u
Kovárny po krátké straně ke zdravotnímu středisku. Dále je zde ponecháno 100 tis. Kč na provoz a
základní opravy ČOV u základní školy.
3612 Bytové hospodářství
Opět se pokusíme o získání dotace na půdní vestavbu 4 bytových jednotek v budově čp.2 "Pošta".
je zde ponecháno 550 tis. Kč jako spoluúčast na dotaci. Dotace bude 95%.
3613 Nebytové hospodářství
Budeme žádat o dotaci na modernizaci obecních budov a zajištění bezbariérového přístupu na
zdravotní středisko. Jedná se o celkovou rekonstrukci přízemí čp.208 včetně nových
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bezbariérových WC. Jako spoluúčast je zde vyčleněna částka 610 tis. Kč. Dotace bude 75%.
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
V tomto paragrafu je především zahrnut doplatek za projekt, stavební povolení a přípravu
výběrového řízení na inženýrské sítě v rozvojové zóně Z01 u Obecního úřadu.
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.
I zde se jedná především o práce na rozvojové zóně Z01. Jsou zde zahrnuty výkupy pozemků pod
komunikacemi, přípravné zemní práce.
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
Je zde avizované zdražení služeb Marius Pedersen, logistiky a svozů, v souvislosti s novým
odpadovým zákonem. Pro nákup služeb je rozpočtováno 420 tis. Kč
3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů
I do tohoto paragrafu je zahrnuto zdražení služeb Marius Pedersen v souvislosti s dotříděním a
likvidací odpadů. Pro služby je rozpočtováno 400 tis. Kč. Součástí tohoto paragrafu je i práce
technických služeb obce na pytlovém svozu plastů + náklady na pytle a spony.
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
V paragrafu údržby zeleně jsou největší položkou mzdy a odvody. Ty budou minimálně u tří
zaměstnanců kompenzovány dotací na veřejně prospěšné práce ve výši cca 270 tis. Kč. V příštím
roce neplánujeme žádné nákupy nové techniky, pouze údržbu a opravy.
6112 Zastupitelstva obcí
Na nákladech na zastupitelstvo obce je ušetřen plat bývalého zastupitele pana Petra Štědrého. I v
tomto paragrafu jsou nejnákladnější položky mzdy a odvody. Rozpočet zastupitelstva se na rok
2021 podařilo snížit o 60 tis. Kč.
6171 Činnost místní správy
I přes veškerou snahu snížit náklady na provoz úřadu i letos je částka stejná jako v roce 2020. Opět
jsou nejvyšší položkou mzdy a odvody, které jsou tabulkové a nedají se změnit. Velkou položkou je
rovněž náklad na ostatní služby, kde jsou především účtovány poplatky za provoz softwaru, který
jako úřad prostě provozovat musíme.
Celkové výdaje obce budou v roce 2021 ve výši 12.286.000,- Kč
Celkové financování úvěrů v roce 2021 bude ve výši 1.286.000,- Kč
Rozpočet je sestaven jako přebytkový s celkovým přebytkem ve výši 5.700,- Kč
Pan Čtvrtečka, předseda finančního výboru předložil svou zprávu, dle FIN 12 zpracovanou
k listopadu 2021 a hospodářské činnosti zpracované k říjnu 2020.
Hospodářská činnost do 10.měsice
Náklady celkem:
3 364 457, 63 Kč
Výnosy celkem :
3 629 717,02 Kč
Moštárna
Náklady celkem:
157 523,12 Kč
Výnosy celkem :
162 640,16 Kč
Les
Náklady celkem:
364 668,00 Kč
Výnosy celkem :
392 090,00 Kč
Pitná voda
Náklady celkem:
348 212,29 Kč
Výnosy celkem :
548 674,00 Kč
Ostatní
Náklady celkem:
28 051,86 Kč
Výnosy celkem :
52 075,77 Kč
Obchod
Náklady celkem:
2 466 002,36 Kč
Výnosy celkem :
2 474 237,09 Kč
Dále uvedl, že konečný stav hospodářské činnosti ještě ovlivní v moštárně letošní silný rok, kdy je
vysoká úroda jablek a o službu je mimořádný zájem a tradičně silný „vánoční“ závěr obecní
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prodejny. Dále uvedl, že hospodářská činnost je vyrovnaná a plní funkci obecně veřejného zájmu.
Nebylo dalších dotazů, ani připomínek a tak nechal pan starosta hlasovat o usnesení
209/2020-20.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 2021, jako
přebytkový v následujícím sestavení: Celkové příjmy ve výši 13.348.400,- Kč. Celkové výdaje ve
výši 12.056.700 Kč. Financování ve výši 1.286.000,- Kč. Uvedený celkový přebytek rozpočtu obce
na rok 2021 v souhrnné výši 5.700,- Kč bude poukázán na účet AU8115.
9-0-0

5.

Projednání rozpočtového výhledu 2020-2023

Pan starosta přednesl návrh rozpočtového výhledu obce sestaveného pro období 2020-2023. Po
daňovém balíčku 2020 a Covidových opatřeních je nutné upravit zejména příjmovou stránku
výhledu. Další velká rozpočtová změna bude na konci roku 2023, kdy dojde ke splacení jednoho
z úvěrů. Nebylo dalších dotazů, a bylo přistoupeno k hlasování.
210/2020-20.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtový výhled 2020-2023
9-0-0

6.

Žádosti o dotace Královehradeckého kraje na rok 2021

Pan starosta oznámil, že obec připravuje žádosti o podporu z dotačních programů vypisovaných
Královehradeckým krajem. Je nutné projednat souhlas zastupitelstva s podáním žádostí.
Program 21POVU1 – 21POVU1 - Program obnovy venkova, účel 1 nakládání s odpady, obec
připravuje „Projekt sběrného dvora v obci Dubenec“ Celková cena projektu je předběžně odhadnuta
na 333.355,- Kč dle rozpočtu (dotace je 50%):
1.
2.
3.
4.
5.

Geodetické zaměření 10285,- Kč
Geologický průzkum 14520,- Kč
Dokumentace DÚR 108900,- Kč
Dokumentace DSP 169400,- Kč
Rozpočty pro realizaci
30250,- Kč

V prostoru „u kovárny“ vznikne oplocený areál pro soustřeďování bioodpadu, velkoobjemového
odpadu, svezeného plastu a papíru, rovněž zde bude garáž pro umístění techniky. Bylo hlasováno o
usnesení.
211/2020-20.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec souhlasí s podáním žádosti o dotaci z dotačního programu 21POVU1,
účel 1 - nakládání s odpady, poskytovateli Královehradeckému kraji, IČ:70889546, se sídlem
Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové.
9-0-0
Program 21RRD12 - Podpora JPO zřízených obcí v Královéhradeckém kraji, po dohodě
s velitelem JPO III Ondřejem Tomáškem opět posíláme dva členy JPO III k rozšíření řidičského
oprávnění ze skupiny B na skupinu C. Celkové náklady za autoškolu budou 40.000,- Kč (dotace
50%) Bylo hlasováno o usnesení.
212/2020-20.ZO
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Zastupitelstvo obce Dubenec souhlasí s podáním žádosti o dotaci z dotačního programu 21RRD12
Podpora JPO zřízených obcí v Královéhradeckém kraji, poskytovateli Královehradeckému kraji,
IČ:70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové.
9-0-0
Program 21RRD10 - Podpora provozu prodejen na venkově, jako každý rok žádáme o podporu
ve výši 50.000,- Kč na elektřinu a mzdové náklady pro obecní prodejnu. Bylo hlasováno o usnesení.
213/2020-20.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec souhlasí s podáním žádosti o dotaci z dotačního programu Program
21RRD10 - Podpora provozu prodejen na venkově, poskytovateli Královehradeckému kraji,
IČ:70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové.
9-0-0

7.

Žádost Diakonie ČCE o finanční podporu

Pan starosta oznámil, že jako každý rok, zaslala společnost Diakonie ČCE žádost o příspěvek na
provoz formou finančního daru. Byl navržen příspěvek 5000,- Kč stejně jako v loňském roce. Pan
Tomášek potvrdil dobré zkušenosti se službami, které Diakonie ČCE provádí. Bylo hlasováno o
usnesení.
214/2020-20.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje finanční dar ve výši 5000,- Kč společností Diakonie ČCE, středisko Dvůr Králové
n.L. IČ: 43462162, se sídlem nábř. Benešovo 1076, 54401 Dvůr Králové n.L.,
b) pověřuje starostu obce vypracováním a podpisem darovací smlouvy se společností Diakonie
ČCE, středisko Dvůr Králové n.L. IČ: 43462162, se sídlem nábř. Benešovo 1076, 54401
Dvůr Králové n.L., zastoupenou Mgr Zdeňkem Hojným, ředitelem střediska.
9-0-0

8.
Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a dohoda o umístění stavby s ČEZ Distribuce
Stavebník pan Jan Jarolímek požádal společnost ČEZ Distribuce o připojení svého pozemku
k vedení elektrické energie. Na základě jeho žádosti byla obci zaslána smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby s ČEZ Distribuce, kterou zastupuje
společnost Elekto-comp s.r.o.
Kabel bude veden zemí z parcely ppč.3691 v k.ú. Dubenec. V minulosti jsme ukládali hodnotu
věcného břemene za jednorázovou úplatu 500,- Kč za průchod jednou parcelou v majetku obce.
Pan starosta navrhnul smlouvu schválit a věcné břemeno stanovit ve výši jednorázové úplaty 500,Kč bez DPH. Bylo hlasováno o usnesení.
217/2020-20.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) Schvaluje SMLOUVU O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE A
DOHODU O UMÍSTĚNÍ STAVBY č.: IV-12-2021257DUBENEC KNN PRO P.Č.447/2 v k.ú.
Dubenec s ČEZ Distribuce, a. s. IČ 24729035, DIČ CZ24729035se sídlem Děčín, Děčín IVPodmokly, 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) stanovuje hodnotu věcného břemene na jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč,
c) Pověřuje starostu obce podpisem SMLOUVU O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ
VĚCNÉHO BŘEMENE A DOHODU O UMÍSTĚNÍ STAVBY č.: IV-12-2021257DUBENEC
KNN PRO P.Č.447/2 v k.ú. Dubenec s ČEZ Distribuce, a. s. IČ 24729035, DIČ
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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 ELEKTROCOMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03, Česká Skalice, IČ:150 32 060 zastoupenou Ing.
Petrem Lukášem, jednatelem
9-0-0

9.

Projednání smluv SÚS Královehradeckého kraje

1.
Pro realizaci stavby chodníků III. je nutné projednat smlouvu o výpůjčce na pozemky, které
budou dotčeny stavbou. Pan starosta přednesl návrh smlouvu schválit. Nebylo dotazů, ani
připomínek a bylo přistoupeno k hlasování.
215/2020-20.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 9/60/20/0231/Va/N se Správou silnic Královehradeckého
kraje, IČ: 70947996, se sídlem Kutnohorská 59, 50004, Hradec Králové – Plačice,
b) pověřuje starostu podpisem smlouvy o výpůjčce č. 9/60/20/0231/Va/N se Správou silnic
Královehradeckého kraje, IČ: 70947996, se sídlem Kutnohorská 59, 50004, Hradec Králové
– Plačice, zastoupenou Mgr. Petrem Kašparem, ředitelem.
9-0-0
2.
Dále pan starosta uvedl, že je nutné projednat smlouvu o právu provést stavbu. Při přípravě
rozvojové zóny vzniknul tzv. nekomerční sjezd, který je napojen na komunikaci III. třídy od pekárny
do Vilantic. Právo sjezdu je řešeno touto smlouvou a je úplatné v celkové výši 2.823,- Kč. Pan
starosta navrhl částku nerozporovat a smlouvu schválit. Bylo přistoupeno k hlasování.
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) schvaluje smlouvu o právu provést stavbu a omezení užívání nemovitosti č.
9/60/20/0214/Va/F se Správou silnic Královehradeckého kraje, IČ: 70947996, se sídlem
Kutnohorská 59, 50004, Hradec Králové – Plačice,
b) pověřuje starostu podpisem smlouvy o právu provést stavbu a omezení užívání nemovitosti
č. 9/60/20/0214/Va/F se Správou silnic Královehradeckého kraje, IČ: 70947996, se sídlem
Kutnohorská 59, 50004, Hradec Králové – Plačice, zastoupenou Mgr. Petrem Kašparem,
ředitelem.
9-0-0

10.

Převod výnosu za vodné 2020 do fondu obnovy

Pan starosta oznámil, že jako každý rok je nutné do fondu obnovy převést finanční prostředky.
Podle schválených pravidel pro nakládání s fondem obnovy vodovodu a kanalizace je nutno
projednat a odhlasovat každoroční finanční doplnění fondu.
Dle pravidel je:
Pevný příspěvek do fondu
Pohyblivý příspěvek 1,- Kč za fakturovaný 1m3
Celkem:

5 000,- Kč
33 087,- Kč
38 087,- Kč

Nebylo dotazů, ani připomínek, pan starosta nevrhl hlasovat o usnesení.
218/2020-20.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje příspěvek do fondu obnovy Vodovodu a kanalizace ve výši
38 087,- Kč.
9-0-0
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11. Žádost o finanční příspěvek knihovny s regionálními funkcemi v
Trutnově.
Pan starosta přednesl žádost Městské knihovny s regionálními funkcemi v Trutnově o příspěvek na
nákup knih do výměnných fondů. Jako v loňském roce i letos požadují částku 3500,- Kč. Pan
starosta vysvětlil, že nákup knih do výměnných fondů je pro obecní knihovnu výhodný, díky
výměnným fondům se ke čtenářům dostávají nově vydané tituly. Dále navrhl dotaci schválit. Bylo
hlasováno o usnesení.
219/2020-20.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.
9-0-0

12.

Projednání rozpočtové změny č.7/2020

Pan starosta přednesl návrh rozpočtové změny č.7. Ze strany zastupitelů nebylo dotazů, ani
připomínek a bylo hlasováno o usnesení.
220/2020-20.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č.7/2020.
9-0-0

13.


Diskuse, závěr
Pan starosta oznámil, že Královehradecký kraj vyzval obec Dubenec k aktualizaci obecního
nařízení – Prodejního řádu (zákaz podomního prodeje). Než bude nový prodejní řád
schválen zastupitelstvem je nutné projednat zrušovací povinnost k prodejnímu řádu. Vzor
zrušovací povinnosti byl doručen z krajského úřadu. Důvodem je nová legislativa. Nové
znění prodejního řádu (proti šmejdům) budeme projednávat v únoru 2021. Pan starosta
nechal hlasovat o usnesení.

221/2020-20.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje nařízení obce č. 3/2020, kterým se ruší nařízení obce
Dubenec č. 1/2013 Tržní řád.
9-0-0



Pan starosta předal zastupitelům dopisy svědků Jehovových, které byly doručeny na adresu
obce Dubenec v průběhu prosince 2020.
Pan Čtvrtečka upozornil na nedodržování doporučené rychlosti před základní školu a
školkou. Dotázal se, zda by bylo možné zde instalovat výstražné dopravní značení?
o Pan starosta mu odpověděl, že v úseku školy a školky je doporučená rychlost 40
km/h, značka pozor děti a na začátku a konci jsou radary, upozorňující na úsek
s dětmi. Již při žádosti o umístění radarů byla obec upozorněna na to, že ve velmi
krátkém úseku je již nyní velké množství dopravních značek. Problém je v tom, že
nyní rodiče své děti vozí do školy auty, namísto hromadné dopravy. V ranních
hodinách je zde velká frekvence vozidel. Pomohlo by odstavné parkoviště, ale
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vzhledem k úzkému pozemku není možné jej zde vybudovat.
Pan Tomášek upozornil na nakloněnou lampu nad přechodem pro chodce u „Sídliště“. Dále
upozornil na posprejovanou zastávku „U kovárny“.
o Pan starosta mu odpověděl, že oprava lampy je domluvena s firmou Signalbau.
Posprejovanou zastávku vyčistí zaměstnanci obce speciálním přípravkem na grafiti
jaře 2021. Tento přípravek zanechá na povrchu ochranný film, který usnadní příští
čistění.
Pan Joneš se dotázal na chybějící vodorovné dopravní značení na silnici z Dubence do
Vilantic (přes Pastviny), především na podélné značení krajnic. Podle jeho názoru je v zimě
a při špatné viditelnosti silnice nebezpečná.
o Pan starosta mu odpověděl, že se dotáže SÚS na možnost instalace dopravního
značení, popřípadě osazení silnice patníky.

Zastupitelé, ani hosté neměli dalších podnětů do diskuse a tak pan starosta jednání zastupitelstva
v 20:09 hod. ukončil. Na závěr popřál všem hodně zdraví a štěstí v roce 2021.
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 16.12.2020 - viz. příloha č.1 - 20. USNESENÍ ZO Dubenec
konaného dne 16.12.2020.
Příloha č.2 – Prezenční listina
Příloha č.3 – Návrh rozpočtu obce pro rok 2021, paragrafy
Příloha č.4 – Zpráva finančního výboru za rok 2020
Příloha č.5 – Střednědobý rozpočtový výhled 2020-2023
Příloha č.6 – Smlouva ČEZ Distribuce ČEZd_SoBS VB, č.j. IV-12-2021257
Příloha č.7 – Smlouva SUS Královehradeckého kraje č.: 9/60/20/0231/Va/N
Příloha č.8 – Smlouva SUS Královehradeckého kraje č.: 9/60/20/0214/Va/F
Příloha č.9 – Smlouva Regionální knihovna č. 510
Příloha č.10 – Návrh rozpočtového opatření č.7/2020
Příloha č.11 – Zrušovací nařízení 3/2020 – Tržní řád
Datum vyhotovení zápisu: 16.12.2020
Datum vyhotovení čistopisu zápisu: 23.12.2020

Starosta obce:

Jaroslav Huňat, v.r.
.......................................
Jaroslav Huňat

Ověřovatelé zápisu:
Radomír Joneš, v.r.
..........................................
Radomír Joneš

Bohumil Tomášek, v.r.
.......................................
Bohumil Tomášek

