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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

21.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 24.02.2021
Jednání zahájil starosta obce Jaroslav Huňat v 19:00 hodin. Přítomni byli členové ZO: Jaroslav
Huňat, Veronika Bašová, Petr Čtvrtečka, Renata Derdová, Irena Hlavová, Ondřej Janeček, Radomír
Joneš, Bohumil Tomášek, Luboš Lesák a Petr Krejčí (ten dorazil v 19:10 hod.).

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 smlouvy kupní a o věcném břemeni pro část pozemku ppč. 2142 v k.ú. Dubenec
5) Projednání nařízení obce - Prodejní řád
6) Projednání dohody o výběru poplatků a předávání odpadů - Nový zákon o odpadech
7) Diskuse
8) Závěr
Pan starosta se dotázal zastupitelů na změnu programu. Ze strany zastupitelů žádné návrhy nebyly
a tak bylo přistoupeno k hlasování
224/2021-21.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 24.02.2021:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Schválení programu zasedání.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.
Shrnutí práce ZO, obce Dubenec.
Projednání smlouvy kupní a o věcném břemeni pro část pozemku ppč. 2142 v k.ú. Dubenec
Projednání nařízení obce - Prodejní řád
Projednání dohody o výběru poplatků a předávání odpadů - Nový zákon o odpadech
Diskuse
Závěr
10-0-0

2.
Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele
usnesení
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 24.02.2021 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.
225/2021-21.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
10-0-0

3.

Informace o činnosti OÚ Dubenec a ZO Dubenec

Práce obce a obecního úřadu.
Pan starosta informoval zastupitele o to, že je dokončena inventarizace majetku obce. S výsledky
se budou moci seznámit v Inventarizační zprávě.
Dále oznámil, že nová matrikářka paní Čepelková má dokončeny všechny zkoušky a od 1.3.2021
bude již pracovat samostatně. S paní Vobickovou se loučíme k 24.2.2021.
Projekty:
Pan starosta informoval zastupitele o stavu projektů pbce
- Realizace workoutu – vyúčtováno a zařazeno do majetku obce Dubenec
- Rozvojová zóna Z1 – na stavební úřad byla znovu podána žádost o rozdělení pozemků
společně s nově předělaným geometrickým plánem.
- Chodníky III. etapa – žádost o stavební povolení byla předána na stavební úřad, obci byla
doručena dokumentace pro provádění stavby.
- Dotace na modernizaci a bezbariérové WC v ordinaci praktického lékaře. Dochází ke změně
– Ministerstvo pro místní rozvoj upravilo podmínky pro dotaci a bude ji poskytovat pouze pro
obce nad 3000 obyvatel. Přesměrovali jsme naši žádost na Ministerstvo financí, kde je
podobný program pro obce do 3000 obyvatel.
- Komunikace Kalnovec (45C) a Horní Dubenec (1C, 2C a 3C) – nadále se pracuje na
projektu pro stavební povolení, realizaci předpokládáme v roce 2022.
- Projekt polosuchého poldru PEO 10 „Libotovský“ a meliorační průleh jsou nyní ve
výběrovém řízení na zhotovitele stavby. Došlo již k několika odvoláním soutěžících firem,
dále bylo upřesněno několik dotazů týkajících se výsadeb.
Technické služby a údržba zeleně
Pan starosta zastupitelům sdělil, že obec nyní zaměstnává pouze 2 zaměstnance na hlavní
pracovní poměr. Zaměstnanci vyhrnují a solí chodníky a komunikace, ořezávají stromy, připravují
techniku.
Dále oznámil, že podal žádost o tři zaměstnance v režimu VPP na Úřad práce v Trutnově. Požádal
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o dotaci na pana Hajníka, Hlavu a Folka.
Sport a kultura
Paní Derdová oznámila, že všechny kulturní akce obce jsou prozatím přerušeny. První reálné akce
budou patrně až v Červenci 2021, pan Čtvrtečka uvedl, že hasiči připravují Dubenecký pohár a
společně s obcí dětský den. Letos vše proběhne v menším měřítku s maximálním využitím místních
spolků a dobrovolníků.

4.
Projednání smlouvy kupní a o věcném břemeni pro část pozemku
ppč. 2142 v k.ú. Dubenec
Pan starosta přednesl nabídku pana Miroslava Horáka o prodeji části pozemku pod cestou, která
slouží i pro další vlastníky nemovitostí a to p. Vinšálka a p. Rejla. Tato cesta o výměře 180m2 byla
oddělena geometrickým plánem č.GP 720-44/2019.
S panem Horákem pan starosta jednal a došli k následujícímu řešení. Pan starosta navrhl tuto část
odkoupit za 1000,- Kč a za stejnou částku zde vložit věcné břemeno inženýrské sítě – kanalizace,
která slouží k odkanalizování nemovitostí pana Miroslava Horáka a pana Michala Horáka. Smlouvu
a geometrický plán byl zastupitelům zaslán jako příloha materiálů k projednání. Nebylo dalších
dotazů, ani připomínek a tak nechal pan starosta hlasovat o usnesení
226/2021-21.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje
a) koupi oddělené části pozemku ppč. 2142/2 o výměře 180m2, ost.plocha - ost.komunikace, v
k.ú. Dubenec, dle geometrického plánu GP 720-44/2019, za celkovou cenu 1000,- Kč od
pana Miroslava Horáka, zapsaného na LV34 pro k.ú. a obec Dubenec, trvale bytem
Dubenec č.p. 80, 54455 Dubenec,
b) Schvaluje umístění věcného břemene inženýrské sítě na ppč.1717/1 a ppč.3626 dle
geometrického plánu GP 720-44/2019 za jednorázovou úplatu 1000,- Kč pro pana Miroslava
Horáka, zapsaného na LV34 pro k.ú. a obec Dubenec, trvale bytem Dubenec č.p. 80, 54455
Dubenec,
c) Pověřuje starostu sepsáním a podpisem smlouvy A)kupní a B) věcného břemene inženýrské
sítě.
10-0-0

5.

Projednání nařízení obce - Prodejní řád

Pan starosta oznámil, že prodejní řád je zaslán na kontrolu Krajskému úřadu. Jedná se o nařízení
proti podomnímu prodeji a „šmejdům“. Po dohodě s krajem jsme se rozhodli pro jednodušší variantu
a to pouze vydat nařízení obce č.1/2021, které zakazuje pochůzkový a podomní prodej v obci
Dubenec. Nebylo dalších dotazů, ani připomínek a tak bylo přistoupeno k hlasování o usnesení.
227/2021-21.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje nařízení obce Nařízení obce č. 1/2021 o zákazu podomního
a pochůzkového prodeje na území obce
10-0-0

6.
Projednání dohody o výběru poplatků a předávání odpadů - Nový
zákon o odpadech
Pan starosta oznámil, že vešel v platnost nový zákon č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech. Firma
Marius Pedersen reaguje na novou legislativu v oblasti odpadů. S novým zákonem nově obci
výrazně stoupne administrativa a je povinna vykazovat jednotlivé složky odpadů po provedeném
svozu.
V praxi to znamená, že vozidlo svozové firmy je vybaveno váhou korby a tedy je schopno obci
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zaslat váhu svezeného odpadu za celou obec. Jedná se o vážení všech odpadů, tedy směsný
komunální odpad a recyklovatelné složky, tedy plast, papír a sklo. Kovy sbíráme prostřednictvím
hasičů, nebo zaměstnanců obce. Všechny tyto složky se budou vykazovat do jednotného systému
ministerstva.
Nabídka firmy Marius Pedersen spočívá v tom, že v rámci dobrých vztahů, zdarma, bude tyto
odpady vykazovat do systému Ministerstva životního prostředí. Dále bude provádět vyúčtování slev
z poplatku za směsný komunální odpad.
V současnosti jsme na tom tak, že byl zvýšen skládkovací poplatek z 500,- Kč/1t odpadu na 800,Kč/1t. Ministerstvo dává slevu za dobré třídění, tedy pokud bude směsný komunální odpad na
úrovni 200 kg na obyvatele ročně, bude poskytnuta sleva a skládkovací poplatek zůstane na 500,Kč/1t, v případě překročení bude každý další směsný komunální odpad účtován za 800,- Kč/1t. Dle
loňského hlášení máme v současnosti 196 kg směsného komunálního odpadu na osobu. S firmou
Marius Pedersen jsem se domluvil na účtování sníženého poplatku, tedy i nadále 500,- Kč/t., se
čtvrtletním vykazováním a konečným vyúčtováním na konci roku.
Dále pan starosta uvedl, že vyhlášku a kalkulaci předloží až v březnu, odůvodnil to tím, že zatím
ještě nemá všechny podklady nutné s sestavení kalkulace. Pan starosta navrhl dohodu s Marius
Pedersen schválit. Nebylo dalších dotazů, ani připomínek a tak bylo přistoupeno k hlasování o
usnesení.
228/2021-21.ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec
a) Souhlasí s uzavřením dohody o výběru poplatků a předávání dokladů s firmou Marius
Pedersen a.s., IČ:42194920, se sídlem Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09
Hradec Králové,
b) Pověřuje starostu obce podpisem dohody o výběru poplatků a předávání dokladů s firmou
Marius Pedersen a.s., IČ:42194920, se sídlem Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500
09 Hradec Králové, zastoupenou Jiřím Heroldem, oblastním manažerem
10-0-0

13.

Diskuse, závěr

Host pan Deger se dotázal na vykazování plastů a ostatních surovin. Pan starosta mu odpověděl,
že na pytlový svoz dostává na třídící lince vážní lístek. Auta firmy Marius Pedersen a.s. jsou
vybavena váhou korby. Před svozem kontejnerů v obci je korba zvážena a po odjezdu je vážení
zopakováno. Obci je vykazována čistá váha plastů a papíru. Na sklo, které je vyklápěno pomocí
hydraulické ruky je používán průměrový systém podle váhy a počtu svezených kontejnerů.
Zastupitel pan Joneš se dotázal na sociální fond v souvislosti s úmrtím dvou členů rodiny
Kneiflových. Pan starosta mu odpověděl, že obec nic jako sociální fond nemá, ale v rozpočtu se na
tyto případy pamatuje. Ověří si pouze možnost vyplacení podpory na sociálním odboru při mně.Ú.
ve Dvoře Králové n.L.
Host pan Deger se zeptal na vyhrnování cesty k jeho nemovitosti. V minulosti se mu cesta, i když je
soukromá, vyhrnovala - letos už ne. Pan starosta mu odpověděl, že o tomto problému nic neví. Dále
uvedl, že pan Deger mohl zavolat a obecní traktor by mu cestu vyhrnul. Pan Deger mu odpověděl,
že už si pořídil vlastní techniku.
Zastupitelé, ani hosté neměli dalších podnětů do diskuse a tak pan starosta jednání zastupitelstva
v 19:43 hod. ukončil.
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 24.02.2021 - viz. příloha č.1 - 21. USNESENÍ ZO Dubenec
konaného dne 24.02.2021.
Příloha č.2 – Prezenční listina
Příloha č.3 – Návrh nařízení č.1/2021 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce
Příloha č.4 – Návrh smlouvy kupní a o zřízení věcného břemene
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Datum vyhotovení zápisu: 24.02.2021
Datum vyhotovení čistopisu zápisu: 23.03.2021

Starosta obce:

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

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

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

