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ZASTUPITELSTVO    

OBCE DUBENEC 

 

 

 

 
22. 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 
 

Zastupitelstva obce Dubenec    
konaného dne 28.04.2021 

 
Jednání zahájil starosta obce Jaroslav Huňat v 19:00 hodin. Přítomni byli členové ZO: Jaroslav 
Huňat, Renata Derdová, Irena Hlavová, Radomír Joneš, Bohumil Tomášek, Luboš Lesák a Petr 
Krejčí. Zastupitelé Veronika Bašová, Ondřej Janeček a Petr Čtvrtečka byli omluveni. 

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 umístění Z-boxu pro Zásilkovna s.r.o.  
5) Projednání poplatku za odpady na rok 2021, Veřejná vyhláška  
6) Projednání účetní závěrky zřizované organizace Základní škola Dukelských bojovníků a 

mateřská škola v Dubenci, okr. Trutnov  
7) Žádost o podporu Farní charita Dvůr Králové n.L.  
8) Žádost o podporu Linka bezpečí, z.s.  
9) Projednání rozpočtové změny č.1/2021  
10) Různé  
11) Diskuse, závěr 

 
Pan starosta se dotázal zastupitelů na změnu programu. Ze strany zastupitelů žádné návrhy nebyly 
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a tak pan starosta doplnil program o bod „Rozvoj komunitní energetiky na území MAS Hradecký 
venkov“, který bude zařazen jako bod 7, ostatní body se posunou. Nebylo dotazů, ani připomínek a 
tak dal pan starosta hlasovat o programu jednání.  
 
229/2021-22.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 28.04.2021: 

1) Schválení programu zasedání.  
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.  
3) Shrnutí práce ZO, obce Dubenec.  
4) Projednání umístění Z-boxu pro Zásilkovna s.r.o.  
5) Projednání poplatku za odpady na rok 2021, Veřejná vyhláška  
6) Projednání účetní závěrky zřizované organizace Základní škola Dukelských bojovníků a 

mateřská škola v Dubenci, okr. Trutnov  
7) Projednání projektu „Rozvoj komunitní energetiky na území MAS Hradecký venkov“ 
8) Žádost o podporu Farní charita Dvůr Králové n.L.  
9) Žádost o podporu Linka bezpečí, z.s.  
10) Projednání rozpočtové změny č.1/2021  
11) Různé  
12) Diskuse, závěr 

7-0-0 

2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele 
usnesení  
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 28.04.2021 byl navržen Petr Krejčí, ověřovateli 
zápisu Radomír Joneš a Bohumil Tomášek, zpracovatelem usnesení Luboš Lesák. Pan starosta se 
dotázal zastupitelů, zda souhlasí s nominací a poté přečetl usnesení. 
 
230/2021-22.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  Luboše Lesáka 

7-0-0 

3. Informace o činnosti OÚ Dubenec a ZO Dubenec 
 
Práce obce a obecního úřadu. 
Pan starosta informoval zastupitele o tom, že obec připravuje závěrečný účet a účetní závěrku a 
stále se pracuje na projektech obce. 
 
Projekty: 

- Rozvojová zóna Z1 – na stavební úřad byla znovu podána žádost o rozdělení pozemků 
společně s nově předělaným geometrickým plánem. Změnily se díly parcel za plná parcelní 
čísla. Se stavebním úřadem byla projednána územní studie, která značně zjednoduší 
povolování staveb. 

- Chodníky III. etapa – žádost o stavební povolení byla předána na stavební úřad, obci byla 
doručena dokumentace pro provádění stavby. Stavební úřad si vyžádal další dokumenty, 
vše řeší projekční kancelář. 

- 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. Stále v platnosti, vyřizuji žádost o dotaci. 
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Zároveň jednáme se stavebním úřadem. Při podání naší žádosti o stanovisko k úpravám 
zjistili, že podle jejich výkladu v obecní budově, kde je většina prostoru určena k bydlení 
nejsou zkolaudovány prostory pro zdravotní služby. Což bylo doloženo pasportem 
nemovitostí…, teď se o to hádáme a hledáme v archivech. 

- Komunikace Kalnovec (45C) a Horní Dubenec (1C, 2C a 3C) – nadále se pracuje na 
projektu pro stavební povolení, realizaci předpokládáme v roce 2022-23. 

- Projekt polosuchého poldru PEO 10 „Libotovský“ a biokoridor s příkopem PEO5. Po několika 
odvoláních soutěžících firme je konečně dokončeno výběrové řízení a v úterý 20.04.2021 
byla podepsána smlouva o dílo. Stavební práce započnou koncem Května 2021, ukončení je 
dle smlouvy do konce Září 2021. Poté je ještě 6 měsíců na výsadbové práce. Výběrové 
řízení vyhrála společnost Aqueko s.r.o., která realizovala poldr, biokoridor a přístupovou 
cestu v nedalekém Rodově. 
 

Technické služby a údržba zeleně 
Pan starosta oznámil, že obec nyní zaměstnává 2 zaměstnance na VPP, dotace na plat je 15000,- 
Kč zaměstnanec/měsíc. Zaměstnanci průběžně uklízí, pracují v lese, byla kompletně zametena 
obec, byly ostříhány keře a stromy u kostela, v parku u pekárny a u obecního úřadu. 
 
Sport a kultura 
Pan starosta oznámil, že i nadále jsou všechny kulturní a sportovní akce přerušeny. Obec ve 
spolupráci s SDH připravuje „dětský den“. Tentokrát se budeme spoléhat na dubenecké spolky a 
dobrovolníky. Dále pan starosta upozornil na možnost objednání letního kina, kterým by byl dětský 
den ukončen (cena cca 13 tis. Kč). 
 

4. Projednání umístění Z-boxu pro Zásilkovna s.r.o.  
Pan starosta oznámil, že jednal se společností Zásilkovna s.r.o. Na osobní schůzce projednali 
možnost umístit zařízení Z-BOX před regionální prodejnu v Dubenci, do míst kde stála telefonní 
budka. Jedná se o plechovou skříň s 20 schránkami o rozměru 1950x525x640 (VxŠxH). Veškeré 
práce bude realizovat Zásilkovna s.r.o. na vlastní náklady. Prozatímní dohoda je o bezúplatném 
užívání plochy a firmě Zásilkovna s.r.o. se bude účtovat pouze provozní poplatek, tedy přeúčtování 
nákladů na elektřinu, pokud nebude mít Z-BOX vlastní solární napájení, dále úklid a vyhrnování 
sněhu. 
 
231/2021-21.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) Schvaluje umístění zařízení Z-BOX společnosti Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306, se sídlem 
Lihovarská 1060/12, 19000, Praha 9 – Libeň na pozemku st.346 v k.ú. Dubenec. 

b) Pověřuje starostu podpisem Smlouvy pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho 
provozování se společností Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306, se sídlem Lihovarská 1060/12, 
19000, Praha 9 – Libeň zastoupenou Michaelou Machovcovou. 

7-0-0 

5. Projednání poplatku za odpady na rok 2021, Veřejná vyhláška  
Pan starosta oznámil, že po změně odpadového zákona obec přepočítala kalkulaci poplatků za 
odpady. Dále oznámil, že výše poplatku se naposledy měnila v roce 2019, obecně závaznou 
vyhláškou 2/2019. 
Nejprve uvedl finanční údaje roku 2020. Celkové náklady obce za celý odpadový systém byly 757 
800,- Kč, v rozpadu na komunální a velkoobjemový odpad – 411 700,- Kč a na tříděný odpad 327 
000,- Kč. Dalšími položkami jsou nebezpečné odpady 17 600,- Kč a symbolické náklady na provoz 
(účetní, vymáhání, správa poplatků atd.) v hodnotě 1500,- Kč. Na straně příjmů obec fakturovala 
112 100,- Kč za systém EKO-KOM, a 8 200,- Kč za provoz sběrného místa elektro a za železný 
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šrot. Celkové čisté náklady byly 637500,- Kč. V přepočtu na občana s trvalým pobytem a rekreační 
nemovitost byly čisté náklady v roce 2020 ve výši 896,- Kč, obec vybírala poplatek ve výši 500,- Kč. 
Byla kalkulována částka 358 500,- Kč (Vybralo se 346 000,- Kč) a obec dotovala odpadové 
hospodářství částkou 291 500,- Kč.  
Rok 2021 bude, co se týče nákladů, stejný. Novinkou je dražší ukládání na skládce v případě 
nesplnění „třídícího koeficientu“. Díky změně legislativy je nutné čtvrtletní žádání o refundaci na 
ministerstvu životního prostředí podle poměru váhy komunálu oproti váze tříděného odpadu.  
První žádost podávala společnost Marisu Pedersen minulý týden a ještě nevíme zda vše proběhlo 
bez problémů. Pan starosta navrhl zdražit poplatek na 600,- Kč. Dotace obce obce se tak „sníží“ 
pod 200 000,- Kč. Dále uvedl, že je jisté, že některým občanům se to bude těžko vysvětlovat, 
tradičně mají argumenty, že odpad nevytváří, nebo že ho vozí jinam apod.   
Problémem je rovněž monopol Marius Pedersen a.s. Obec přes mikroregion několik let usiluje o 
lepší evidenci svozu alespoň měřením počtu výklopů popelnic, nebo váhy odpadů. Marius Pedersen 
již pár systémů testoval, ale zatím je jediným úspěchem vážení celé korby vozu před nájezdem do 
obce. Pan starosta dále uvedl, že si dělal menší průzkum a všechny městské odpadové služby jsou 
oproti Marius Pedersen dražší. 
Zastupitelé diskutovali o výši poplatku a nákladů obce, pan starosta představil znovu celou kalkulaci 
roku 2020 a výhled do roku 2021. Poté bylo přistoupeno k hlasování.  
 
232/2021-22.ZO 
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.2/2021 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
o zrušení obecně závazné vyhlášky č.2/2019. 

7-0-0 

6. Projednání účetní závěrky zřizované organizace Základní škola 
Dukelských bojovníků a mateřská škola v Dubenci, okr. Trutnov  
Pan starosta oznámil, že Základní škola Dukelských bojovníků v Dubenci předložila ke schválení 
účetní závěrku za rok 2020. Zřizovaná organizace vykázala hospodářský výsledek ve výši 30166,73 
Kč. Pan starosta navrhl, aby tato částka byla převedena do rezervního fondu. Bylo přistoupeno 
k hlasování. 
 
233/2021-22.ZO 
Zastupitelstvo Obce Dubenec 

a) nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 
vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní 
jednotky, 

b) schvaluje převod hospodářského výsledku organizace ve výši 30166,73 Kč do rezervního 
fondu, 

c) tímto schvaluje účetní závěrku Základní školy Dukelských bojovníků a mateřské školy, 
Dubenec za rok 2020. 

7-0-0 

7. Projednání projektu „Rozvoj komunitní energetiky na území MAS 
Hradecký venkov“ 
Pan starosta oznámil, že obec Dubenec, společně s obcí Hořiněves, má možnost zapojit se do 
nového projektu „Rozvoj komunitní energetiky na území MAS Hradecký venkov“. Zapojení do tohoto 
projektu umožňuje vstup do programu SECAP a načerpat ročně až 60 000 € na projekty 
fotovoltaických elektráren na obecních budovách.  
Pan starosta dále přečetl výtah z programu SECAP: Hlavním záměrem je samotná výstavba a 
instalace fotovoltaických elektráren (FVE). Jedná se o střechy budov v majetku obcí, jako jsou 
obecní a kulturní domy, školy, jídelny, sportovní haly, knihovny, obecní objekty apod. Instalace se 
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předpokládá i na budovách a objektech ve vlastnictví organizací zapojených do projektového 
záměru. 
Pan starosta dále uvedl, že pro tento program již v roce 2015 připravoval a tak nyní pouze 
aktualizoval seznam obecních budov. 
 
Solární elektrárny budou nainstalovány na obecních budovách: 
• Pošta, čp.2, střecha sedlová, plocha elektrárny 130m2 
• Obecní úřad čp.210, střecha sedlová, plocha elektrárny 150m2 
• Požární zbrojnice, čp.153, střecha pultová, plocha elektrárny 270m2 
• Obchod, čp.16, střecha pultová, plocha elektrárny 100m2 
• Základní škola, čp.156, střecha sedlová, plocha elektrárny 400m2 
• Mateřská škola, čp.239, střecha sedlová, plocha elektrárny 120m2 
• Zdravotní středisko, čp.208, střecha sedlová, plocha elektrárny 100m2 
• Úpravna vodovod, čp.71, střecha sedlová, plocha elektrárny 20m2 
• ČOV u základní školy, střecha sedlová, plocha elektrárny 10m2 
 
Předběžně bude pro akumulaci využito u budov čp.210, čp.156, čp.239 a čp.208 akumulace do 
teplovodních zásobníků. U ostatních budov bude akumulace tvořena bateriemi pro následný pohon 
tepelných čerpadel, svícení, veřejné osvětlení, pohod agregátů ČOV atd. 
Obec minimálně zdarma získá studii proveditelnosti včetně všech adekvátních výpočtů a návrhů na 
realizaci. 
Pokud do programu SECAP chce obec vstoupit, je nutné hlasovat o usnesení, kterým se obec do 
projektu zapojí prostřednictvím MAS Hradecký venkov. 
 
234/2021-22.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec podporuje uzavření Dohody mezi společností ENVIROS, s.r.o., se 
sídlem Dykova 53/10, 101 00 Praha 10, IČO: 61503240 a Hradecký venkov o.p.s., na zpracování 
díla Akční plán pro udržitelnou energetiku a klima skupiny obcí Hradecký venkov (SECAP). Obec 
Dubenec bere na vědomí, že Akční plán vzniká jako součást projektu CEESEU a podporuje aktivity 
tohoto projektu, do kterých se  bude aktivně zapojovat. 

7-0-0 

8. Žádost o podporu Farní charita Dvůr Králové n.L.  
Pan starosta přednesl žádost Farní charity Dvůr Králové n.L. o finanční dar na provoz občanské 
poradny. V roce 2020 byla poradna ze strany občanů obce využita 3x, sama Farní charita 
vyhodnotila úroveň poradenství na 500,- Kč za schůzku. 
Pan starosta dále přednesl svůj návrh, vzhledem k finanční situaci a přetrvávajícímu poklesu 
daňových příjmů, „mimodubeneckým“ spolkům přispívat 3000,- Kč v roce 2021. 
Nebylo dotazů, ani připomínek a tak bylo přistoupeno k hlasování. 
 
235/2021-22.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec:     

a) schvaluje finanční dar ve výši 3000,- Kč (slovy třitisíce korun českých) společnosti Farní 
charita Dvůr Králové nad Labem, IČ:43464637, se sídlem Palackého 99, 54401 Dvůr 
Králové nad Labem,     

b) pověřuje starostu obce podepsáním darovací smlouvy se společností Farní charita Dvůr 
Králové nad Labem, IČ:43464637, se sídlem Palackého 99, 54401 Dvůr Králové nad 
Labem, zastoupenou Mgr. Kateřinou Hojnou ředitelkou. 

7-0-0 

9. Žádost o podporu Linka bezpečí, z.s. 
Pan starosta přednesl žádost společnosti Linka bezpečí, z.s. o finanční příspěvek na provoz. Dále 
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nevrhl, stejně jako v předchozím bodě, částku 3000,- Kč. Bylo hlasováno o usnesení. 
 
236/2021-22.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec  

a) schvaluje finanční dar ve výši 3000,- Kč (slovy třitisíce korun českých) pro Linka bezpečí, 
z.s., IČ:61383198, se sídlem Ústavní 95, 18102, Praha 8, 

b) Pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem darovací smlouvy s Linka bezpečí, z.s., IČ: 
61383198 se sídlem Ústavní 95, 18102, Praha 8, zastoupenou Soňou Petráškovou, 
ředitelkou. 

7-0-0 

10. Projednání rozpočtové změny č.1/2021 
Pan starosta přednesl rozpočtovou změnu č.1/2021, kterou sestavila účetní obce p. Řeháková. 
Nebylo dotazů, ani připomínek – bylo hlasováno o usnesení. 
 
237/2021-22.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtové opatření č.1/2021 

7-0-0 

11. Různé  
Pan starosta oznámil, že si dovolil zařadit bod různé, protože se vyskytují témata o kterých je třeba 
mluvit a zatím z nich není nutné přímo přijímat usnesení. 
Dále pan starosta představil dotační program ministerstva životního prostředí na decentralizované 
čištění odpadních vod za pomocí domovních ČOV(Čistička Odpadních Vod). Ministerstvo životního 
prostředí je si vědomo značného skluzu v čištění domovních odpadních vod. V rámci EU bylo před 
deseti lety přijato memorandum o tom, že do roku 2024 bude čištění odpadních vod zvýšeno na 
60% z celkového množství domácností. 
Proto byl vypsán dotační program na instalaci domovních ČOV. Modelový program ČOV „na klíč“ 
pro rodinný dům s 4-8 EO (Ekvivalentní Obyvatel) je cca 200 tis.Kč. Dotační program ministerstva 
zabezpečí 50% nákladů, dotace kraje 25% nákladů a o zbytek se podělí obec a občan. Při ceně 
ČOV je rozklad ceny následující 100 tis.Kč (MŽP) + 50 tis.Kč (Kraj) + 25 tis.Kč (Obec) + 25 tis.Kč 
(Občan).  
Podmínkou účasti v tomto programu je montování certifikovaných ČOV s elektronickým měřením a 
připojením na centrální pult. Další podmínkou je provozování ČOV obcí po dobu 10 let, poté může 
(ale nemusí) ČOV přejít z majetku obce do majetku vlastníka nemovitosti. Poslední podmínkou je 
zapojení alespoň 20% obyvatel obce do jedné projekční etapy. Není rovněž možné instalovat ČOV 
k rekreačním objektům. 
Výhodou tohoto postupu je rychlost, jelikož jsou ČOV certifikované, není nutné velké stavební a 
vodoprávní řízení, ale pouze ohláška. ČOV se ve většině případů umístí do stávajícího septiku, 
nebo jímky a propojí s domácí kanalizací. Na druhou stranu je vývod přímo do vodoteče, nebo do 
společné kanalizace obce. 
Pan starosta dále uvedl, že i když obec již investovala peníze na přípravu projektu pro ČOV 
bytovky, myslí, že právě bytové domy jsou skvělý modelový případ a se svými 120 EO (18%) jsou 
dobrý základ pro první etapu. Poté požádal zastupitele o jejich názor. 
Po krátké diskusi se zastupitelé domluvili na vyžádání více informací a pověřili starostu v dalším 
jednání. 

12. Diskuse, závěr 
 

Zastupitel pan Tomášek se dotázal na parkování starého červeného fordu tranzit na erozním pásu 
za jeho nemovitostí. Pan starosta mu odpověděl, že vlastníka nezná, ale ve spolupráci s Karsit Agro 
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a.s., která tento pozemek obhospodařuje, najde majitele a požádá ho o odstranění vozidla. 
Zastupitelka paní Derdová se zeptala, zda v obci bude nainstalována „knihobudka“. Pan starosta jí 
odpověděl, že „knihobudky“ se instalovaly prostřednictvím MAS Hradecký venkov, její instalaci se 
nebrání, ale v současnosti neví kam jí umístit. 
 
Zastupitelé, ani hosté neměli dalších podnětů do diskuse a tak pan starosta jednání zastupitelstva 
v 20:15 hod. ukončil.  
 
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 28.04.2021  - viz. příloha č.1 - 22. USNESENÍ ZO Dubenec 
konaného dne 28.04.2021.  
Příloha č.2 – Prezenční listina  
Příloha č.3 – Návrh OZV 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
Příloha č.4 – Text „Komunitní energetika“ 
Příloha č.5 – Žádost Farní charita Dvůr Králové n.L. 
Příloha č.6 – Žádost Linka bezpečí, z.s. 
Příloha č.7 – Smlouva o umístění Z-boxu 
Příloha č.8 – Rozpočtové opatření č.1/2021 
 
Datum vyhotovení zápisu: 28.04.2021  
Datum vyhotovení čistopisu zápisu: 16.05.2021  
 
 
 
Starosta obce:   Jaroslav Huňat, v.r.  
  .......................................  
  Jaroslav Huňat  
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
  Radomír Joneš, v.r.   Bohumil Tomášek, v.r.  
  ..........................................   .......................................  
 Radomír Joneš   Bohumil Tomášek 


