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ZASTUPITELSTVO    

OBCE DUBENEC 

 

 

 

 
24. 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 
 

Zastupitelstva obce Dubenec    
konaného dne 30.06.2021 

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

1. Schválení programu 
Pan starosta uvítal přítomné zastupitele, konstatoval, že je zastupitelstvo usnášení schopné v počtu 
10 přítomných zastupitelů. 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) Projednání žádosti o rozdělení a prodej pozemku ppč. 513/3 v k.ú. Dubenec  
5) Projednání finančních darů pro Základní školu Dukelských bojovníků a mateřskou školu v 

Dubenci, okr. Trutnov  
6) Komunální energetika projednání SECAP  
7) Projednání Závěrečného účtu obec Dubenec za rok 2020  
8) Projednání Účetní závěrky obce Dubenec za rok 2020  
9) Schválení zhotovitele díla "Stavební úpravy domu čp.2 v obci Dubenec"  
10) Projednání akce decentralizovaného čištění odpadních vod v obci Dubenec  
11) Projednání žádosti Hospic Anežky České, Červený Kostelec  
12) Projednání rozpočtové změny č.2/2021  
13) Různé  
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14) Diskuse, závěr  
 
Pan starosta se dotázal zastupitelů na změnu programu. Ze strany zastupitelů žádné návrhy nebyly. 
Pan starosta oznámil, že by rád doplnil jednání. Navrhl jako bod 13 projednání darovací smlouvy 
SDH za svoz železného šrotu, a bod 14 finanční dar obcím postiženým vichřicí v červnu 2021, další 
body programu se posunou. Nebylo dotazů, ani připomínek a tak dal pan starosta hlasovat o 
programu jednání.  
 
245/2021-24.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 30.06.2021: 

1) Schválení programu zasedání.  
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.  
3) Shrnutí práce ZO, obce Dubenec.  
4) Projednání žádosti o rozdělení a prodej pozemku ppč. 513/3 v k.ú. Dubenec  
5) Projednání finančních darů pro Základní školu Dukelských bojovníků a mateřskou školu v 

Dubenci, okr. Trutnov  
6) Komunální energetika projednání SECAP  
7) Projednání Závěrečného účtu obec Dubenec za rok 2020  
8) Projednání Účetní závěrky obce Dubenec za rok 2020  
9) Schválení zhotovitele díla "Stavební úpravy domu čp.2 v obci Dubenec"  
10) Projednání akce decentralizovaného čištění odpadních vod v obci Dubenec  
11) Projednání žádosti Hospic Anežky České, Červený Kostelec  
12) Projednání rozpočtové změny č.2/2021  
13) Projednání darovací smlouvy SDH Dubenec – svoz železného šrotu 
14) Projednání finančního daru obcím postiženým vichřicí v červnu 2021 
15) Různé  
16) Diskuse, závěr  

 
10-0-0 

2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele 
usnesení  
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 30.06.2021 byl navržen Petr Krejčí, ověřovateli 
zápisu Luboš Lesák a Bohumil Tomášek, zpracovatelem usnesení Petr Čtvrtečka. Pan starosta se 
dotázal zastupitelů, zda souhlasí s nominací a poté přečetl usnesení. 
 
239/2021-23.ZO   
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje   

a) schvaluje zapisovatelem zápisu Petra Krejčího 
b) schvaluje ověřovateli zápisu Radomír Joneš 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 oznámil, že na dnešní jednání byly připraveny dokumenty Závěrečný účet obce za rok 
2020 a účetní závěrka obce za rok 2020.  
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na půdní vestavbu bytů v čp.2-pošta. 
Výběrové řízení bylo rozděleno na dvě části, sanaci krovu a stavbu bytových jednotek, více jako 
bod dnešního jednání č. 9. 
Proběhlo jednání se základní školou o nových webových stránkách, které by byly propojeny 
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s webem obce. Jsou již v provozu nové stránky dubeneckých hasičů, které jsou rovněž nyní 
propojovány se stránkami obce.  
Na obecním webu byl zprovozněn mapový portál, který umožňuje prohlížení území obce, propojení 
s katastrální mapou a územním plánem. Postupně budou do mapového portálu zapracovány 
pasporty komunikací, veřejného osvětlení, inženýrských sítí apod. 
Bylo provedeno vyúčtování těžby a lesnických prací za ½ roku 2021 s výsledkem zisk 196.000,- Kč. 
 
Projekty: 

- Rozvojová zóna Z1 – obec stále čeká na vyjádření stavebního úřadu na povolení rozdělení 
pozemků 

o Byl zaplacen správní poplatek a do 14 dnů bude vydáno stavební povolení na 
objekty vodovodu a ČOV. 

- Chodníky III. etapa – byly doručeny poslední situace s podpisy vlastníků dotčených 
pozemků, čekáme na územní rozhodnutí a následně na stavební povolení. 

- Komunikace Kalnovec (45C) a Horní Dubenec (1C, 2C a 3C) – projekty byly dokončeny a 
podány na úřad. 

- Projekt polosuchého poldru PEO 10 „Libotovský“ a meliorační průleh PEO5 – byl 
vybetonován výpustní objekt a usazena jímka u propusti. Nyní se buduje nátokový objekt a 
začnou zemní práce a navršení hráze. Na biokoridoru byly vytyčeny a usazeny kůly 
oplocenek. 
 

Technické služby a údržba zeleně 
Pan starosta se omluvil za zdržení se sečením trávy. Patrně díky špatnému palivu došlo k poruše 
palivové pumpy a spínacího solenoidu karburátoru u svahové sekačky, dva dny si vyžádala oprava. 
U kovárny a u obecního úřadu byly odpleveleny záhony, byla doplněna mulčovací folie a doplněna 
štěpka. 
V obci proběhl svoz velkoobjemového odpadu – jedním slovem hrůza. Pan starosta vyjádřil své 
pochyby o tom, že všechen odpad byl pouze od obyvatel obce Dubenec. Obec tak bude platit i za 
odpad občanů jiných obcí, kteří nám po nocích do kontejnerů hojně přispěli. Nemluvě o tom, že 
v kontejnerech skončil eternit, železný šrot, pneumatiky, stavební odpad a autodíly, tedy vše na co 
v informační SMS i na stránkách obce upozorňoval. Byla to poslední kapka a na příští rok bude 
proveden tzv. mobilní svoz. Kdy během soboty obcí projedou dva lisovací kontejnery a od 
dubeneckých občanů vyberou ten správný objemný odpad.  
 
Sport a kultura 
Pan starosta oznámil, že ve spolupráci s školou a školkou zorganizovala slavnostní loučení se 
školkou a s 9. třídou. 
Dále dodal, že na 11.7.2021 je naplánován den seniorů na koupališti v Lanžově s Veselou trojkou, 
vše organizuje mikroregion Hustířanka a obec Lanžov. Další akcí pro seniory v Lanžově je dechová 
hudba Sadovanka dne 3.7.2021. 
Poté předal slovo paní Derdové, ta oznámila, že na prázdniny nejsou plánované žádné kulturní 
akce a teprve v září proběhne tradiční posvícení a pohádkový les. Tedy když bude možné tyto akce 
realizovat dodala paní Derdová. 
Pan Čtvrtečka za SDH Dubenec sdělil, že proběhla soutěž o Dubenecký pohár dne 26.6.2021, kdy 
bude muset dubenecký tým zabrat a v příštím roce vyhrát, jinak bude pohár předán definitivně mimo 
Dubenec. SDH připravuje na 3.7.2021 se připravuje druhé kolo Jizerská hasičské ligy a rovněž 
druhé kolo Východočeské hasičské ligy. Dále pan Čtvrtečka oznámil, že SDH Dubenec navštívila 
Česká televize v rámci natáčení pořadu o hasičském sportu. 

4. Projednání žádosti o rozdělení a prodej pozemku ppč. 513/3 v k.ú. 
Dubenec  
Pan starosta sdělil, že obci byla doručena žádost pana Michala Štarmana o rozdělení pozemku ppč. 
513/3 v k.ú. Dubenec. Pan starosta vyvolal společné jednání ze kterého vyplynulo následující. Pan 
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Štarman je vlastníkem pozemku ppč. 2284 o výměře 337 m2 na kterém je v současnosti významná 
část parku před pekárnou, tento pozemek je pro park zajištěn smlouvou na 10 let a tato doba uplyne 
v příštím roce.  
 

Viz. obr:  

 

Pan Štarman navrhl směnit jeho pozemek „v parku“ za oddělenou část obecního pozemku vedle 
jeho firmy. Jedná se o část ppč. 513/3 v k.ú. Dubenec. Viz. obr: 
 

Pan Štarman by tak mohl upravit výjezd ze své firmy směrem na parkoviště u obecního úřadu a 
zlepšila by se tak dopravním bezpečnost v tomto nepřehledném úseku. Dále by po dokončení 
směny pozemků s Povodí Labe s.p. požádal i druhou směnu před čp.157, kterou v loňském roce 
koupil. Viz. obr. 
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Pan starosta dále sdělil, že se pana Štarmana dotázal, zda svůj záměr projednal se sousedy. Pan 
Štarman sdělil, že s panem Davidem Spáčilem jednal a ten souhlasí, ale s paní Markovou nejednal. 
Pan starosta se tedy osobně dotázal paní Markové a seznámil jí se záměrem. Ta sdělila, že se ještě 
poradí a následující den podala žádost o koupi stejné části pozemku ppč. 513/3 v k.ú. Dubenec jako 
pan Štarman. 
 
Zastupitelé v rozpravě zhodnotili, že bude dobré část pozemku ppč.513/3 v k.ú. Dubenec oddělit. 
Pan starosta dále sdělil, že podle jeho mého názoru, jednoho z deseti hlasujících, je pro obec lepší 
vyřešit majetkově prostor parcely v parku před pekárnou a výjezd z firmy pana Štarmana na 
parkoviště u OU. Paní Marková bude mít nadále zachovaný vjezd na její parcelu ppč. 3677 v k.ú. 
Dubenec rovněž z parkoviště u OU, tak jak jej v současnosti využívá. Bylo hlasováno o usnesení. 
 
247/2021-24.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec  

a) schvaluje rozdělení a následnou směnu, nebo prodej parcely ppč. 513/3 v k.ú. Dubenec, 
b) pověřuje starostu obce zveřejněním záměru rozdělení, směny, nebo prodeje parcely ppč. 

513/3 v k.ú. Dubenec. 
 

10-0-0 

 

5. Projednání finančních darů pro Základní školu Dukelských 
bojovníků a mateřskou  
Pan starosta oznámil, že ředitelka ZŠ a MŠ paní Mgr. Jonešová, rozeslala žádosti o finanční 
podporu zastupitelstvům spádových obcí. Ty následně projednaly její žádost a poskytly finanční 
dary. Na zastupitelstvu obce je nyní projednání přijetí darů do rozpočtu zřizované organizace a 
pověření ředitelky zřizované organizace k podpisu darovacích smluv. 
 
Obec Litíč, poskytla dar v celkové výši 15.000,- Kč, dar je rozdělen na částku 10.000,- Kč pro 
Základní školu a částku 5.000,- Kč pro Mateřskou školu. 
 
248/2021-24.ZO 
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Zastupitelstvo obce Dubenec  
1) Schvaluje přijetí finančního daru pro zřizovanou organizaci Základní škola Dukelských 

bojovníků a mateřskou školu, Dubenec, IČ: 75017881, se sídlem Dubenec 156, 544 55, 
Dubenec od obce Litíč, IČ: 0000851046, se sídlem Litíč 50, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem, zastoupenou Lenkou Mužíkovou, starostkou, v členění: 
a) finanční dar ve výši 10.000,- Kč pro potřeby základní školy, 
b) finanční dar ve výši 5.000,- Kč pro potřeby mateřské školy, 

2) pověřuje ředitelku organizace Mgr. Martinu Jonešovou podpisem darovacích smluv. 
10-0-0 

 
Obec Vilantice, poskytla dar v celkové výši 100.000,- Kč, dar je rozdělen na částku 75.000,- Kč pro 
Základní školu a částku 25.000,- pro Mateřskou školu. 
 
249/2021-24.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec  

1) Schvaluje přijetí finančního daru pro zřizovanou organizaci Základní škola Dukelských 
bojovníků a mateřskou školu, Dubenec, IČ: 75017881, se sídlem Dubenec 156, 544 55, 
Dubenec od obce Vilantice, IČ: 00580767, se sídlem Vilantice 101, 544 01 Dvůr Králové 
nad Labem, zastoupenou Dagmar Jarošovou, starostkou, v členění: 
a) finanční dar ve výši 75.000,- Kč pro potřeby základní školy, 
b) finanční dar ve výši 25.000,- Kč, pro potřeby mateřské školy, 

2) pověřuje ředitelku organizace Mgr. Martinu Jonešovou podpisem darovacích smluv. 
10-0-0 

 
Městys Velký Vřešťov poskytl dar ve výši 13.000,- Kč. 
 
250/2021-24.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec  

a) Schvaluje přijetí finančního daru 13.000,- Kč pro zřizovanou organizaci Základní škola 
Dukelských bojovníků a mateřskou školu, Dubenec, IČ: 75017881, se sídlem Dubenec 156, 
544 55, Dubenec od Městyse Velký Vřešťov, IČ: 00484776, se sídlem Velký Vřešťov  34, 
544 54, Velký Vřešťov, zastoupeným Dagmar Hrochovou, starostkou,  

b) pověřuje ředitelku organizace Mgr. Martinu Jonešovou podpisem darovací smlouvy. 
10-0-0 

 
Obec Lanžov poskytla dar 2.000,- Kč. 
 
251/2021-24.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec  

a) Schvaluje přijetí finančního daru 2.000,- Kč pro zřizovanou organizaci Základní škola 
Dukelských bojovníků a mateřskou školu, Dubenec, IČ: 75017881, se sídlem Dubenec 156, 
544 55, Dubenec od obce Lanžov, IČ:00580198, se sídlem Lanžov č.p.2, 54401, Dvůr 
Králové n.L., zastoupenou Alenou Skořepovou, starostkou obce,  

b) pověřuje ředitelku organizace Mgr. Martinu Jonešovou podpisem darovací smlouvy. 
10-0-0 

 
Obec Doubravice poskytla finanční dar ve výši 5.000,- Kč. 
 
252/2021-24.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec  

a) Schvaluje přijetí finančního daru 5000,- Kč pro zřizovanou organizaci Základní škola 
Dukelských bojovníků a mateřskou školu, Dubenec, IČ: 75017881, se sídlem Dubenec 156, 
544 55, Dubenec od obce Doubravice, IČ:00580759, se sídlem Doubravice 155, 544 51, 
Doubravice, zastoupenou Milošem Valáškem, starostou, 

b) pověřuje ředitelku organizace Mgr. Martinu Jonešovou podpisem darovací smlouvy. 
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10-0-0 
 
Obec Hřibojedy poskytla finanční dar ve výši 5.000,- Kč. 
 
253/2021-24.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec  

a) Schvaluje přijetí finančního daru 5000,- Kč pro zřizovanou organizaci Základní škola 
Dukelských bojovníků a mateřskou školu, Dubenec, IČ: 75017881, se sídlem Dubenec 156, 
544 55, Dubenec od obce Hřibojedy, IČ: 00581011, se sídlem Hřibojedy č.p. 60, 54401, 
Dvůr Králové n.L., zastoupenou Mgr. Ing. Milošem Dohnálkem, LL.M., 

b) pověřuje ředitelku organizace Mgr. Martinu Jonešovou podpisem darovací smlouvy. 
10-0-0 

 

6. Komunální energetika projednání SECAP 
Pan starosta oznámil, že po jednání s MAS Hradecký venkov bylo pro obce připraveno nové 
usnesení pro zapojení do programu SECAP. Evropské instituce poskytly právní rozklad pro 
hlasování a je nutné nejdříve jako obec přistoupit do Paktu starostů a primátorů, který bude dál 
jednat a pracovat na tvorbě akčního plánu udržitelné energetiky jako součást Evropského projektu 
CEESEU. Teprve poté budou uvolněny prostředky na zpracování akčního plánu pro udržitelnou 
energetiku a klima a začne se pracovat na projektech. Pan Tomášek se dotázal, zda nebude nutné 
revokovat minulé usnesení ohledně zapojení obce do SECAP. Pan starosta mu sdělil, že minulé 
usnesení zůstává v platnosti a bude zrušeno po uspokojivém právním výkladu ze strany MAS 
Hradecký venkov. Nebylo dalších dotazů ani připomínek a tak bylo přistoupeno k hlasování. 
 
254/2021-24.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje přistoupení obce k Paktu starostů a primátorů. 
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. 

10-0-0 

7. Projednání Závěrečného účtu obec Dubenec za rok 2020 
Pan starosta oznámil, že od 04.06.2021 je zveřejněn závěrečný účet obce Dubenec za rok 2020. 
Včetně všech povinných příloh jako jsou výkazy fin 2-12, příloha, výkaz zisku a ztrát a zprávy o 
kontrole hospodaření za všechny organizace obce Dubenec za rok 2020. 
K závěrečnému účtu pan starosta přečetl základní sestavení, a dále dodal, že příjmová stránka byla 
velmi ovlivněna pandemií Covid 19 a vládními škrty a spoluúčastí obcí na podpůrných opatřeních. 
V základním sestavení je vyúčtování roku 2020 následující: 
 

 
Schválený 
rozpočet 

Rozpočtová 
opatření 

Upravený 
rozpočet 

Plnění k 31.12.2020 

Třída 1 - Daňové příjmy  11 351,09 + 592,73 11 943,82 11 943,60 

Třída 2 - Nedaňové příjmy 747,43 + 192,43 939,86 936,40 

Třída 3 - Kapitálové příjmy 1 500,00 -1187,56 312,44 312,44 

Třída 4 - Přijaté dotace 1 038,60 + 3979,47 5 018,07 *    21 494,99 

Příjmy celkem 14 637,12 + 3577,07 18 214,19 34 687,43 

Třída 5 - Běžné výdaje 11 135,78 + 1465,88 12 601,66 *    28 966,13 



8 

 

Třída 6 - Kapitálové výdaje 2 040 +  929,47 2 969,47 2 958,36 

Výdaje celkem 13 175,78 + 2395,35 15 571,13 31 924,49 

Saldo: Příjmy - výdaje 1 494,34 + 1148,72 2 643,06 -2762,94 

Třída 8 – financování     

Přijaté úvěry a půjčky  1500,00 1500,00 -951,03 

Splátky úvěrů 1 286,00 0 -1 286 -1 254,42 

Fond rezerv     

Fond sociální     

Prostředky minulých let -175,34 -2681,72  - 2 857,06 -557,49 

Financování celkem 
- 1461,34 - 1181,72 - 2643,06 -2762,94 

 
Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení. 
 
255/2021-24.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením Obce Dubenec a 
schvaluje Závěrečný účet obce Dubenec za rok 2020, včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření Obce Dubenec za rok 2020 bez výhrad. 

10-0-0 

8. Projednání účetní uzávěrky obce Dubenec za rok 2019 
Pan starosta seznámil zastupitele s výsledky hospodaření obec za rok 2020. 
Hospodářský výsledek za rok 2020 hospodářská činnost:  -391.000,28 Kč  (Ztráta) 
Hospodářský výsledek za rok 2020 hlavní činnost: 2.871.991,22 Kč  (Přebytek) 
Celkový výsledek:  2.480.821,94 Kč  
bude převeden na účet 432 - výsledek hospodaření předcházejících účetních období 
 
Pan starosta vysvětlil, že ztráta hospodářské činnosti je zapříčiněna tím, že přijaté dotace a 
kompenzace na les a dotace na provoz prodejny se musí účtovat do hlavní činnosti. V hospodářské 
činnosti nejsou započítány kompenzace těžby a dotace na výsadbu v lese ve výši 327.400,- Kč a 
dotace na prodejnu ve výši 43.500,- Kč. Reálná ztráta roku 2020 činí cca 21.000,- Kč. Dále doložil 
inventarizaci k 31.12.2020, v prodejně bylo zboží v nákupních cenách za 195.600,- Kč, V moštárně 
bylo za 64.900,- Kč obalového materiálu a za 18.900,- Kč výrobků k prodeji. Po krátké rozpravě bylo 
přistoupeno k hlasování. Poté dal pan starosta zastupitelům k podpisu protokol o schválení účetní 
závěrky, tak jak ukládá zákon. 
 
256/2021-24.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 ve výši 2.480.821,94 Kč na účet 432 - výsledek 
hospodaření předcházejících účetních období, 

c) tímto schvaluje účetní závěrku obce Dubenec za rok 2020. 
10-0-0 

9. Schválení zhotovitele díla "Stavební úpravy domu čp.2 v obci 
Dubenec"  
Pan starosta oznámil, že vypsal výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem 
stavební úpravy domu čp.2 v obci Dubenec. Dále oznámil, že obec stále neobdržela od ministerstva 
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financí vyjádření, zda bude projekt obce dotačně podpořen. K vypsání výběrového řízení pan 
starosta přistoupil z časových důvodů a krátícím se časem na realizaci a návaznosti na schválení 
smlouvy zastupitelstvem. 
Dále pan starosta oznámil, že má pouze telefonickou informaci o tom, že bohužel naše žádost 
nebyla v prvním kole úspěšná. Projekt obce Dubenec byl zařazen do „zásobníků projektů“. Je 
možné, že bude dotační program VPS-223-3-2021 doplněn a náš záměr bude podpořen. Proto 
jsme se s panem místostarostou rozhodli pro vyhlášení výběrového řízení s podmínkou podpisu 
smlouvy o dílo po potvrzení rozhodnutí o získání dotace. 
 
Výběrová komise proběhla dne 30.6.2021 v 13:00 hod. Výběrové řízení bylo rozděleno na dvě části. 
Část 1 nazvaná „Sanace krovu“ a část 2 „Stavba bytů“. 
 
Seznam účastníků VŘ 1 „Stavební úpravy čp.2 - Sanace Krovu“ zapsáno dle doručení do podatelny 
OÚ: 

Číslo Název IČ: Sídlo Kompletní Cena bez DPH Pořadí 

1 SHS Bau s.r.o. 06413323 Jaroměř ANO 2463452,32 Kč 4 

2 SORMIG s.r.o. 09189637 Náchod   Omluva 

3 HAS Stavby s.r.o. 28786556 Svoboda n/Ú ANO 2336058,24 Kč 3 

4 HZ Group s.r.o. 07993013 Náchod ANO 1876469,86 Kč 2 

5 Ingplan s.r.o. 63217031 Velká Jesenice ANO 1736095,99 Kč 1 

 
Firma Sormig s.r.o. dokumentaci stáhla z profilu zadavatele, avšak svou nabídku nedoručila a 
zaslala omluvu. Hlavním hodnotícím kritériem byla cena bez DPH. Vítězem se proto stala firma 
Ingplan s.r.o. IČ: 63217031. Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení. 
 
257/2021-24.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) Schvaluje vítěze veřejné zakázky malého rozsahu akce „Stavební úpravy čp.2 – sanace 
krovu“ firmu Ingplan s.r.o., IČ: 63217031, Velká Jesenice 1, 55224 Velká Jesenice za 
celkovou částku 1736095,99 Kč bez DPH 

b) Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo, po schválení dotace Ministerstva financí 
programu VPS-223-3-2021, se společností Ingplan s.r.o., IČ: 63217031, Velká Jesenice 1, 
55224 Velká Jesenice, zastoupenou Ing. Zdeňkem Stolínem, jednatelem. 

10-0-0 
 
Druhá část výběrového řízení na stavební vestavbu bytů. Seznam účastníků VŘ 2 „Stavební úpravy 
čp.2 – výstavba bytů“ zapsáno dle doručení do podatelny OÚ. 

Číslo Název IČ: Sídlo Kompletní Cena bez DPH Pořadí 

1. ASJ s.r.o. 25281861 Světí ANO 4995032,06 Kč 2 

2. SHS Bau s.r.o. 06413323 Jaroměř ANO 5946375,84 Kč 4 

3. SORMIG s.r.o. 09189637 Náchod   Omluva 

4. HAS Stavby s.r.o. 28786556 Svoboda n/Ú ANO 5547736,15 Kč 3 

5. HZ Group s.r.o. 07993013 Náchod ANO 6099842,96 Kč 5 

6. Ingplan s.r.o. 63217031 Velká Jesenice ANO 4978233,73 Kč 1 

 
Firma Sormig s.r.o. opět doručila písemnou omluvu. Zastupitelé v rozpravě hodnotili především 
cenový rozptyl mezi jednotlivými nabídkami. Bylo přistoupeno k hlasování. 
 
258/2021-24.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) Schvaluje vítěze veřejné zakázky malého rozsahu akce „Stavební úpravy čp.2 – výstavba 
bytů“ firmu Ingplan s.r.o., IČ: 63217031, Velká Jesenice 1, 55224 Velká Jesenice za 
celkovou částku 4978233,73 Kč bez DPH 

b) Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo, po schválení dotace Ministerstva financí 
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programu VPS-223-3-2021, se společností Ingplan s.r.o., IČ: 63217031, Velká Jesenice 1, 
55224 Velká Jesenice, zastoupenou Ing. Zdeňkem Stolínem, jednatelem. 

10-0-0 

10. Projednání akce decentralizovaného čištění odpadních vod v obci 
Dubenec  
Pan starosta oznámil, že z pověření zastupitelstva zorganizoval první pracovní schůzku s firmou, 
která bude zajišťovat dotaci s projekční firmou. Pokud chce obec projekt realizovat v roce 2023, tak 
musíme začít co nejdříve. Využil jsem tedy své pravomoci a zadal zpracování žádosti o dotaci, 
následně výběrového řízení a dalších úkonů v realizaci dotace na decentralizované ČOV. Smlouvu 
se společností STILT PROJECT s.r.o. rozeslal zastupitelům v přípravných materiálech. Celková 
částka za dotační management včetně výběrových řízení činí 196000,- Kč. Dále zastupitelům 
rozeslal nabídku firmy Akvopro s.r.o. také, celková výše za zpracování studie je 55.600,- Kč bez 
DPH. Pan starosta požádal zastupitele o jejich schválení, aby do konce září bylo možné odevzdat 
studii decentralizovaného čištění na ministerstvo životního prostředí. Bylo přistoupeno k hlasování. 
 
259/2021-24.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) Schvaluje uzavření příkazní smlouvy pro akci „Odkanalizování obce Dubenec systémem 
MDČOV“ ve výši 196.000,- Kč se společností STILT PROJECTS s.r.o., IČ: 28622294, se 
sídlem: Dluhonská 1350/43, 750 02 Přerov,  

b) Pověřuje starostu obce podpisem příkazní smlouvy pro akci „Odkanalizování obce Dubenec 
systémem MDČOV“ ve výši 196.000,- Kč se společností STILT PROJECTS s.r.o., IČ: 
28622294, se sídlem: Dluhonská 1350/43, 750 02 Přerov, zastoupenou Marcelou 
Proškovou, jednatelkou  

10-0-0 
 
260/2021-24.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec pověřuje starostu obce objednáním Studie proveditelnosti DČOV x 
centrální čištění obce Dubenec u společnosti AKVOPRO s.r.o., IČ 24232343, se sídlem: 
Vyšehradská 1349/2, Praha 2 – Nové Město 128 00 za celkovou částku 55600,- Kč bez DPH. 

10-0-0 

11. Projednání žádosti Hospic Anežky České, Červený Kostelec  
Pan starosta přednesl žádost společnosti Hospic Anežky České v Červeném Kostelci, o příspěvek 
na provoz, která byla poštou doručena obci Dubenec. Dále uvedl, že rozšířením služeb o službu 
mobilního hospice se rozšiřuje možností využití i občany Dubence. Hospicová péče by se, dle 
názoru pana starosty, měla stát standardní péči pro kterou se mohou nevyléčitelní pacienti, nebo 
senioři rozhodnout. Navrhl schválit finanční dar 3000,- Kč. Proběhla krátká rozprava a poté bylo 
přistoupeno k hlasování. 
 
261/2021-24.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec:     

a) schvaluje finanční dar ve výši 3000,- Kč (slovy třitisíce korun českých) společnosti Oblastní 
charita Červený Kostelec, IČ:48623814, se sídlem: 5.května 1170, 54941 Červený Kostelec,     

b) pověřuje starostu obce podepsáním darovací smlouvy se společností Oblastní charita 
Červený Kostelec, IČ:48623814, se sídlem: 5.května 1170, 54941 Červený Kostelec, 
zastoupenou Ing. Miroslavem Wajsarem, ředitelem. 

10-0-0 



11 

 

12. Projednání rozpočtové změny č.2/2021  
Pan starosta přednesl návrh rozpočtové změny č.2/2021, tak jak byla sestavena účetní obce paní 
Janou Řehákovou. Bylo přistoupeno k hlasování. 
 
262/2021-24.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č.2/2021 

10-0-0 

13. Projednání darovací smlouvy SDH Dubenec – svoz železného šrotu 
Pan starosta oznámil, že SDH Dubenec provedlo v květnu 2021 svoz železného šrotu. Společnost 
Hofr metal s.r.o. od nich vykoupila železný šrot dne 6.5.2021 za 17550,- Kč bez DPH a dne 
26.5.2021 za 35180,- Kč bez DPH. Bohužel se na tento šrot nevztahuje přenesená daňová 
povinnost a DPH za vykoupený šrot musela odvést obce Dubenec. Tedy z celkové částky 52730,- 
Kč bylo nutné odvést částku 11.073,- Kč. Výše daru, který obec převede SDH je ve výši 41656,70 
Kč. Bylo přistoupeno k hlasování. 
 
263/2021-24.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec  

a) schvaluje finanční dar ve výši 41.656,70 Kč pro SDH Dubenec, IČ:65715721 se sídlem 
Dubenec 153, 54455 Dubenec,  

b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí finančního daru s SDH Dubenec, 
IČ:65715721, se sídlem Dubenec 153, 54455 Dubenec zastoupeným panem Lubošem 
Lesákem, starostou SDH. 

10-0-0 

14. Projednání finančního daru obcím postiženým vichřicí v červnu 
2021 
Pan starosta sdělil, že obec Dubenec jako člen SMS ČR, se může zapojit do programu na pomoc 
postiženým obcím. Česká spořitelna, a.s. zřídila se SMS ČR pro každou zasaženou obec 
transparentní účet, spravovaný zcela bez poplatků (seznam níže), kde se bude shromažďovat 
podpora na další obce. Tyto účty bude spravovat SMS ČR a budou postoupeny ihned po ukončení 
programu jedinou smlouvou pohromou zasažené obci.  
Na zbylých třech účtech se bude alokovat finanční pomoc pro ty obce, které nebudou tak mediálně 
viditelné.  
Pan starosta navrhl přispět 100,- Kč za každého občana obce Dubenec, celkem to dělá 67.600,- Kč. 
V diskusi zastupitelé řešili, které obci dar poskytnout. Pan starosta navrhl dar poskytnout 
Jihomoravskému kraji. Pan Čtvrtečka uvedl, že na hasičské soutěži vybrali kolem 10000,- Kč a ty 
budou poukázány přímo obci Moravská Nová Ves. Nakonec bylo hlasováno o navrženém usnesení. 
 
264/2021-24.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) schvaluje finanční dar ve výši 67.600,- Kč na podporu obcí postižených živelnou katastrofou 
dne 24.6.2021, 

b) pověřuje starostu obce uspořádáním veřejné sbírky na podporu obcí postiženými  živelnou 
katastrofou dne 24.6.2021. 

10-0-0 

15. Různé  
Pan starosta přednesl dotaz – návrh pana Víta Košátka, který byl zaslán prostřednictvím webových 
stránek: 
Vážení, dovoluji si Vám zaslat bod do programu k projednání v následujícím Zastupitelstvu obce 
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Dubenec. Konkrétně se jedná o bod z kategorie sociální a prorodinné obecní polity, kdy jako občan 
obce Dubenec navrhuji dílčí úpravu poplatkové povinnosti občanů s trvalým pobytem v obci 
Dubenec (konkrétně poplatku za komunální odpad) v tomto rozsahu: Roční poplatek za komunální 
odpady u poplatníka nad 70 let a u dětí od 6 do 14 let stanovit pro rok 2022 a následující v poloviční 
výši vůči základní sazbě poplatku. A dále děti do 6 let od tohoto poplatku zcela osvobodit. Za 
projednání resp. schválení tohoto návrhu v ZO Vám děkuji. S pozdravem Vítek Košátko 
 
Pan starosta provedl propočet podle návrhu.  
V obci Dubenec máme celkem 669 (1.5.2021) trvale žijících osob, z toho je 51 dětí do 6 let, 58 dětí 
6-14 let a 76 osob nad 70 let. Celkové náklady na roční provoz odpadového systému obce činí cca 
822.000,- Kč. Tak jako tak je nutné vybrat část nákladů na svoz odpadů, obec dlouhodobě dotuje 
cca 20-25% celý odpadový systém. Obec bude v roce 2021 dotovat odpadové hospodářství částkou 
212.000,- Kč a je nutné na provoz odpadového hospodářství vybrat částku 610.000,- Kč. Pokud 
tedy rozdělíme poplatky podle návrhu pana Košátka, bude 484 občanů obce + 56 rekreačních 
objektů platit poplatek 1072,- Kč a 58 dětí od 6-14 let bude platit poplatek ve výši 536,- Kč.  
Pokud by byla zachována výše poplatku 600,- Kč a snížený poplatek 300,- Kč, potom by obec na 
poplatcích vybrala 341.400,- Kč a dotovala systém celkovou částkou 480.600,- Kč.  
Pan starosta dále uvedl, že si dovede představit tento solidární systém v obci s vyšším počtem 
obyvatel, kde se náklady rozpustí mezi více obyvatel, ale pro obec Dubenec by to znamenalo 
škrtnutí jiných aktivit na úkor platby za odpady. 
Další možností je výběrové řízení na dodavatele odpadových služeb, který by byl levnější, což 
v současné situaci, kdy je trh s těmito službami v rukou několika monopolně se chovajících firem 
skoro nemožné. Poplatek za odpady by měl být motivační a férový, v tuto chvíli je poplatek 600,- Kč 
za svoz odpadu, jedná se o 50,- Kč měsíčně. Co se motivace týká, tak mikroregion Hustířanka i 
obec usilují o úpravu svozu popelnic prostřednictvím nových technologií, tedy vážení a měření 
množství výklopů popelnic. Zastupitelé diskutovali o návrhu pana Košátka, a především o současné 
ceně poplatku. Dále o tom, že cestou ke snižování množství odpadů by neměl být sociálně 
nastavený poplatek, ale spravedlivě účtovaný poplatek, tedy podle váhy odpadu, kterou 
vyprodukuje jednotlivá domácnost. Z diskuse vyplynulo, že obec svou dotací 212 tis. Kč drží 
poplatek na rozumné výši 600,- Kč. Zastupitelstvo zadalo starostovi úkol odpovědět panu Košátkovi 
a seznámit ho s kalkulací poplatku za odpad.  

16. Diskuse, závěr 
 

⁻ Host pan Trnka se dotázal na čištění potoka, kdy od jeho domu čp. 176 po most níže po 
toku, je koryto potoka velmi zanešené. Nedávno zde bylo koryto rozšířeno a vyztuženo 
dřevěnou palisádou, od té doby se zde zpomalilo proudění a začala se usazovat ornice a 
roste zde rákosí.  

o Pan starosta mu odpověděl, že bude kontaktovat technika Povodí Labe s.p. aby 
situaci řešil. 

⁻ Pan Čtvrtečka informoval zastupitele, že zásahová jednotka JPOIII v kooperaci se starostou, 
požádala Hasičský záchranný sbor Královehradeckého kraje o zapůjčení modernější 
automobilové stříkačky než je CAS 32 T148, kterou vlastní obec. Uvedl, že během několika 
posledních zásahů došlo k závažným poruchám, které hraničily se zajištěním provozu 
vozidla. 

⁻ Dále uvedl, že v rámci zabezpečení dobrých hygienických podmínek u požární zbrojnice 
v době konání závodů a i jiných kulturních akcí bude nutné vybudovat venkovní wc a 
umývárnu. Řešení je buď sanitární kontejner, nebo unimo-buňka.  

o Pan starosta mu sdělil, že je již jednou prodlouženo stavební povolení na wc a 
umyvárnu uvnitř požární zbrojnice, avšak HZS zatím nepřiznal obci dotaci na 
rekonstrukci požární zbrojnice. Dále uvedl, že poptá cenu sanitární kontejner, 
podobný viděl na sportovišti v Choustníkově Hradišti. 

⁻ Pan Krejčí se dotázal na možnost vybudování parkoviště u obecního obchodu na čp.16.  
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o Pan starosta uvedl, že na tomto prostoru nelze vybudovat plnohodnotné parkoviště, 
ale pouze zpevněnou manipulační plochu. Poptá materiál a možnost vybudovat tuto 
plochu svépomocí. 

⁻ Pan Deger se dotázal na nedodělky po rekonstrukci elektrického vedení. Především o 
úpravu terénu a odvoz vykopané hlíny. 

o Pan starosta mu odpověděl, že firma Signalbau se ještě bude do obce vracet práve 
na závěrečné úpravy terénu 
 

Zastupitelé, ani hosté neměli dalších podnětů do diskuse a tak pan starosta jednání zastupitelstva 
v 20:37 hod. ukončil.  
 
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 30.06.2021  - viz. příloha č.1 - 24. USNESENÍ ZO Dubenec 
konaného dne 30.06.2021.  
Příloha č.2 – Prezenční listina  
Příloha č.3 – Žádost pan Michal Štarman 
Příloha č.4 – Žádost paní Michaela Marková a pan Tomáš Rychlík 
Příloha č.5 – Vzory darovacích smluv pro ZŠ a MŠ, - 6 výtisků 
Příloha č.6 – Nabídkový list Akvopro s.r.o., č. 029/2021 
Příloha č.7 – Příkazní smlouva STILT PROJECTS s.r.o., IČ: 28622294 
Příloha č.8 – Žádost Oblastní charita Červený Kostelec + Darovací smlouva 
Příloha č.9 – Návrh rozpočtového opatření č.2/2021 
Příloha č.10 – Dotaz z webu www.dubenec.cz 
Příloha č.11 – SMS ČR leták o pomoci obcím po živelné katastrofě 
 
Datum vyhotovení zápisu: 30.06.2021  
Datum vyhotovení čistopisu zápisu: 08.07.2021  
 
 
 
Starosta obce:   Jaroslav Huňat, v.r.  
  .......................................  
  Jaroslav Huňat  
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
  Radomír Joneš, v.r.   Bohumil Tomášek, v.r.  
  ..........................................   .......................................  
 Radomír Joneš   Bohumil Tomášek 

http://www.dubenec.cz/

