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ZASTUPITELSTVO    

OBCE DUBENEC 

 

 

 

 
25. 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 
 

Zastupitelstva obce Dubenec    
konaného dne 25.08.2021 

 
Jednání zahájil starosta obce Jaroslav Huňat v 20:00 hodin. Přítomni byli členové ZO: Jaroslav 
Huňat, Renata Derdová, Veronika Bašová, Petr Čtvrtečka, Radomír Joneš, Bohumil Tomášek, 
Luboš Lesák a Petr Krejčí. Zastupitelé Ondřej Janeček a Irena Hlavová byli omluveni.  

1. Schválení programu 
Pan starosta uvítal přítomné zastupitele, konstatoval, že je zastupitelstvo usnášení schopné v počtu 
8 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 revokace usnesení 257/2021-24.ZO a 258/2021-24.ZO - zrušení výsledků 

výběrových řízení "Přestavba čp.2 na byty". 
5) Žádost o rozdělení a prodej pozemku p.č. 3722/1 v k.ú. Dubenec. 
6) Převod výnosu za vodné 2020 do fondu obnovy vodovodu a kanalizace.  
7) Žádost o finanční dar - 27. ročník "Hudební léto na Chotěborkách". 
8) Projednání návrhu České pošty, s.p. na zřízení pobočky Pošta Partner. 
9) Diskuse, závěr. 

 
Pan starosta se dotázal zastupitelů na změnu programu. Ze strany zastupitelů žádné návrhy nebyly. 
Pan starosta oznámil, že by rád doplnil program jednání. Navrhl jako bod 9 projednání darovacích 
smluv pro kroužky při ZŠ Dubenec, jako bod 10 finanční dar obcím postiženým vichřicí v červnu 
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2021, jako bod 11 projednání smlouvy o věcném břemeni pro ČEZ Distribuce a jako bod 12 
projednání rozpočtové změny č.3/2021 další body programu se posunou. Nebylo dotazů, ani 
připomínek a tak dal pan starosta hlasovat o programu jednání.  
 
265/2021-25.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 25.08.2021: 

1) Schválení programu zasedání. 
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení. 
3) Shrnutí práce ZO, obce Dubenec. 
4) Projednání revokace usnesení 257/2021-24.ZO a 258/2021-24.ZO - zrušení výsledků 

výběrových řízení "Přestavba čp.2 na byty". 
5) Žádost o rozdělení a prodej pozemku p.č. 3722/1 v k.ú. Dubenec. 
6) Převod výnosu za vodné 2020 do fondu obnovy vodovodu a kanalizace.  
7) Žádost o finanční dar - 27. ročník "Hudební léto na Chotěborkách". 
8) Projednání návrhu České pošty, s.p. na zřízení pobočky Pošta Partner. 
9) Projednání žádostí o finanční dar, kroužky při ZŠ Dubenec. 
10) Finanční dar obcím postiženým vichřicí v červnu 2021. 
11) Projednání smlouvy o věcném břemeni ČEZ Distribuce. 
12) Projednání rozpočtové změny č.3/2021. 
13) Diskuse, závěr. 

 
8-0-0 

2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele 
usnesení  
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 25.08.2021 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. 
 
265/2021-25.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 

8-0-0 

3. Informace o činnosti OÚ Dubenec a ZO Dubenec 
 
 
Práce obce a obecního úřadu. 
Pan starosta oznámil, že v měsíci červenci a srpnu zaměstnanci obce si průběžně čerpali 
dovolenou. Zaměstnanci se vystřídali, tak aby agendy obecního úřadu a Czech point byly 
v provozu, úřad byl zavřen pouze 3 dny.  
V srpnu probíhaly přípravy projektu DČOV, pro studii proveditelnosti byly sestavovány statistické 
informace pro zpracovatele firmu Akvopro s.r.o. 
Pan starosta oznámil, že k bodu rozdělení pozemků, o které žádal pan Hanák, byla doručena další 
žádost a to od pana Michala Kroupy. 
 
Projekty: 

- Rozvojová zóna Z1 – čekáme na povolení rozdělení pozemků – byly doplněny další 
dokumenty podle požadavku stavebního úřadu. Po rozdělení pozemků zahájí projekční 
práce ČEZ Distribuce pro připojení lokality. 
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- Chodníky III. etapa – byly doručeny poslední situace s podpisy vlastníků dotčených 
pozemků. Starosta společně s projektantem ze společnosti Prodin s.r.o. je objednán na 
konzultaci u Státního fondu dopravní infrastruktury, což je první stupeň k dosažení na dotaci. 

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

- Projekt polosuchého poldru PEO 10 „Libotovský“ a meliorační průleh PEO5 – byl vybudován 
propustek a objekt havarijního přelivu. Nyní se již buduje hráz a průběžně se testuje 
zhutnění. Stavba je mírně ve skluzu, ale dle dodavatele bude předána včas na termín na 
konci září. Výsadby budou provedeny v říjnu. 
 

Technické služby a údržba zeleně 
Probíhá druhá seč obce. Zaměstnanci provádějí každodenní práce jako úklid a údržba obce. 
V základní škole provádíme opravu nájezdu ke kuchyni. Starý popraskaný beton bude vybourán a 
na jeho místo bude doplněna živičná směs. Je objednána instalace nových vrat na objekt garáží. 
Na hřbitov bude umístěna fotopast, důvodem jsou množící se stížnosti na krádeže. 
Připravujeme stavbu manipulační plochy u obecního obchodu, abychom zde vyřešili dopravní 
situaci. 
 
Sport a kultura 
Připravujeme uvítání prvňáčků do základní školy. Pan starosta dále kritizoval nařízení ministerstva 
zdravotnictví, které má 15 stránek a odkazuje se na zdravotní studie,u kterých není uvedena cesta 
ke stažení. Ministerstvo školství poté z tohoto materiálu vytvořilo manuál na 23 stránek.  
Dále pan starosta předal slovo paní Derdové, ta oznámila, že obec připravuje na sobotu 18.9.2021 
tradiční pochod pohádkovým lesem a večer kolem 20:30 hod. promítání venkovního kina. Uveden 
bude film Patrika Hartla Prvok, Šampón, Tečka a Karel. 
Pan Čtvrtečka uvedl, že tradiční noční soutěž v požárním útoku bude v noci se soboty na neděli dne 
28.8.2021. 
 

4. Projednání revokace usnesení 257/2021-24.ZO a 258/2021-24.ZO - 
zrušení výsledků výběrových řízení "Přestavba čp.2 na byty".  
Pan starosta oznámil, že obec ani v odvolací lhůtě nebyla úspěšná s žádostí o dotaci na akci 
„Přestavba čp.2 na byty“. Je tedy nutné zrušit rozhodnutí o výběru dodavatele, tedy provést 
revokaci usnesení 257 a 258 z 24. jednání zastupitelstva obce ze dne 30.06.2021. 
Poté, na základě schválených revokací, dojde ke zrušení výběrových řízení na portále 
www.vhodne-uverejneni.cz. Nebylo dotazů, ani připomínek a tak bylo přistoupeno k hlasování. 
 
267/2021-25.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec  

a) revokuje usnesení č. 257/2021-24.ZO ze dne 30.6.2021, 
b) revokuje usnesení č. 258/2021-24.ZO ze dne 30.6.2021. 

8-0-0 

5. Žádost o rozdělení a prodej pozemku p.č. 3722/1 v k.ú. Dubenec. 
Pan starosta oznámil, že p. Prokop, vlastník chalupy čp. 238, zaslal žádost o rozdělení pozemku 
p.č. 3722/1 v k.ú. Dubenec, který dlouhodobě užívá a má jej i oplocen. Po kontrole přítomnosti 
inženýrských sítí, které na tomto pozemku nejsou, byl pan Prokop seznámen s tím, že ponese 
náklady na zhotovení geometrického plánu. Pan Joneš se dotázal na oddělení pozemku u účelové 
komunikace? Pan starosta mu odpověděl, že oddělení bude nejméně 0,5 metru od stávající 
komunikace. Nebylo dalších dotazů, ani připomínek a tak nechal pan starosta hlasovat o usnesení.  
 
268/2021-25.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec  

a) schvaluje rozdělení ppč. 3722/1 v k.ú. Dubenec, 

http://www.vhodne-uverejneni.cz/
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b) pověřuje starostu obce zveřejněním záměru rozdělení a prodeje oddělené části parcely 
ppč.3722/1 v k.ú. Dubenec. 

8-0-0 

6. Převod výnosu za vodné 2020 do fondu obnovy vodovodu a 
kanalizace.  
Pan starosta seznámil zastupitele s čerpáním pitné vody v roce 2020, kdy bylo vyrobeno 27110 m3 
pitné vody. Podle pravidel pro fond obnovy je nutné převést prostředky na oddělený účet obce.  
 
Dle pravidel je k převodu:  
Pevný příspěvek do fondu 5 000,- Kč 
Pohyblivý příspěvek 1,- Kč za vyrobený 1m3 27110,- Kč 
Celkem:  32 110,- Kč 
 
Bylo přistoupeno k hlasování 
 
269/2021-25.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje příspěvek do fondu obnovy Vodovodu a kanalizace ve výši 
32 110,- Kč. 

8-0-0 

7. Žádost o finanční dar - 27. ročník "Hudební léto na Chotěborkách". 
Pan starosta oznámil, že do podatelny obce byla doručena žádost, kterou opět osobně doručil pan 
Valouch, Dubenec čp. 82. Jedná se o finanční příspěvek na pořádání akce hudební léto na 
Chotěborkách – „Duškovy Chotěborky“ 30. Ročník. 
Na žádosti, kterou předložil, uvádí počet členů spolku 5 z toho z Dubence 1. Požadují příspěvek 
5000,- Kč, který bude použit na spolufinancování honorářů pro účinkující, propagaci a dopravu 
účinkujících. Pan starosta navrhl příspěvek schválit. Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení. 
 
270/2021-25.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) souhlasí s finančním darem 5000,- Kč spolku Duškovy Chotěborky z.s., IČ: 08012288, se 
sídlem Hustířany 39, 55211 Velichovky, 

b) pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem darovací smlouvy se spolkem Duškovy 
Chotěborky z.s., IČ: 08012288, se sídlem Hustířany 39, 55211 Velichovky zastoupeným 
MgA. Jakubem Hrubým, předsedou spolku. 

8-0-0 

8. Projednání návrhu České pošty, s.p. na zřízení pobočky Pošta 
Partner. 
Pan starosta přednesl zastupitelům zápis z jednání dne 3.8.2021. Obec Dubenec navštívila ing. 
Kadidlová z České pošty s.p. v doprovodu pana Dunaje ze společnosti Ister Servis s.r.o. a 
starostovi oznámili, že Česká pošta má zájem na tom, aby společnost Ister Servis s.r.o. přebrala 
Dubeneckou pobočku a provozovala ji jako pobočku Pošta Partner. Pan Dunaj starostovi oznámil, 
že již provozuje řadu poboček na jižní Moravě a nyní má zájem o podnikání i v Královehradeckém 
kraji. Rovněž požádal, zda mu obec umožní provozovat pobočku Pošta Partner ve stávajících 
prostorách a zda mu odpustí nájem a energie. Ing. Kadidlová pana Dunaje doplnila o upřesnění, že 
služby pobočky Pošta Partner zůstanou ve stejném rozsahu jako u pobočky České pošty s.p., dojde 
jen ke zkrácení pracovní doby o jednu hodinu. Pan starosta si návrhy vyslechl a oznámil, že o 
přechodu na Pošta Partner bude stejně jednat zastupitelstvo a požádal jsem ing. Kadidlovou o 
zaslání nákladů za platby energií a pana Dunaje o zaslání referencí starostů z obcí, kde již pobočky 
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provozuje. 
Pan starosta dále uvedl, že oslovil organizaci Sdružení místních samospráv ČR, se kterými už od 
roku 2013 spolupracujeme na zachování kamenných poboček České pošty v obcích. Zde bylo 
starostovi doporučeno na nabídku nepřistupovat, nadále trvat na nájmu a platbě za energie. Dále 
bylo starostovi oznámeno, že společnost Ister Servis s.r.o. není schopna, v době dovolených, nebo 
nemoci, personálně obsadit své pobočky Pošta Partner. Osoba pana Dunaje není ve sdružení nijak 
neznámá, navíc je zde problém s registrem smluv na portále hlídač státu, kde některé smlouvy 
uzavřené s České pošty s.p. jsou vysloveně rizikového charakteru, tedy bez udání ceny, nebo 
pozdě zveřejněné a tím jsou neplatné. Spolupracovníci ze SMSČR starostu vysloveně varovali před 
společností Ister servis s.r.o. Dále neoficiálně sdělili, že je zde možný scénář, kdy bude pobočku po 
nějakou dobu provozovat a potom ji z personálních důvodů zruší a pokud bude v dojezdové 
vzdálenosti 10km jiná pobočka, tak ČP už pobočku neobnoví. Zastupitelé diskutovali o tom, že 
České Poště chybí strategie a jistě se najdou menší pobočky ve vsích do 500 obyvatel, které by 
zrušeny být mohly. Chybí však politická vůle. Po diskusi bylo přistoupeno k hlasování. 
 
271/2021-25.ZO 
Zastupitelstvo Obce Dubenec  

a) nesouhlasí s přechodem nájmu provozovny České pošty s.p., sídlící na adrese Dubenec 
čp.2, 54455, Dubenec na jinou osobu, 

b) požaduje zachování stávajícího provozu kamenné pobočky České pošty s.p. v Dubenci. 
8-0-0 

9. Projednání žádostí o finanční dar, kroužky při ZŠ Dubenec. 
 
Pan starosta oznámil, že Ing. Provazník doručil obci Dubenec žádost kroužku včelařů a kroužku 
papírových modelů. Jedná se o příspěvek na činnost včelařského kroužku, kdy prostředky budou 
vynaloženy na provoz a údržbu včelínů na pozemku zahrady základní školy a příspěvek na 
pořádání výstavy papírových modelů. V obou případech byl navržen dar 5000,- Kč, jako obvykle.  
 
272/2021-25.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) schvaluje finanční dar ve výši 5000,- Kč kroužku papírových modelů při Základní škole 
Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec, IČ:75017881, se sídlem Dubenec 156, 
54455 Dubenec, 

b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí daru se Základní školou Dukelských 
bojovníků a mateřskou školou, Dubenec, IČ:75017881, se sídlem Dubenec 156, 54455 
Dubenec, zastoupeným ing. Provazníkem, vedoucím kroužku papírových modelářů. 

8-0-0 
273/2021-25.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) schvaluje finanční dar ve výši 5000,- Kč včelařskému kroužku při Základní škole Dukelských 
bojovníků a mateřské škole, Dubenec, IČ:75017881, se sídlem Dubenec 156, 54455 
Dubenec, 

b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí daru se Základní školou Dukelských 
bojovníků a mateřskou školou, Dubenec, IČ:75017881, se sídlem Dubenec 156, 54455 
Dubenec, zastoupeným ing. Provazníkem, vedoucím včelařského kroužku. 

8-0-0 
 

10. Finanční dar obcím postiženým vichřicí v červnu 2021. 
Pan starosta oznámil, že s příspěvkem obce je celkem k dispozici dar v hodnotě 70600,- Kč. Jedná 
se o sedm moravských vesnic a obec Stebno na Lounsku. Po krátké diskusi se zastupitelé rozhodli 
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změnit výši daru a každé obci zaslat 10000,- Kč. Tedy celkem darovat 80 tis. Kč. Obcím postiženým 
vichřicí. Dar bude poskytnut obcím:  

1) Obec Lužice, IČ: 44164343, sídlo Česká 592/1, 696 18, Lužice, č.účtu: 123-
3116370277/0100 u KB Hodonín. 

2) Obec Hrušky, IČ: 00283185, sídlo U zbrojnice 100, 691 56, Hrušky, č.účtu: 4420651/0100 u 
KB Břeclav. 

3) Městys Moravská Nová Ves, IČ: 00283363, sídlo: nám. Republiky 107, 691 55, Moravská 
Nová Ves, č.účtu: 1382079379/0800 u České spořitelny a.s.  

4) Město Hodonín - Městská část Hodonín Bažantnice, IČO: 00284891, sídlo Masarykovo nám. 
53/1, 695 35, Hodonín, č.účtu: 123-3118540217/0100 u KB Hodonín. 

5) Obec Týnec, IČO: 00283649, sídlo: Náves 1, 691 54, Týnec, č.účtu: 5220651/0100 u KB a.s. 
6) Obec Tvrdonice, IČ: 00283631, sídlo nám. Míru 96/31, 691 53, Tvrdonice, č.účtu: 

1382189359/0800 u České spořitelny, a.s. Břeclav,   
7) Obec Mikulčice, IČ: 00285102, sídlo Mikulčice 245, 696 19, Mikulčice, č.účtu: 299 222 

440/0300 u Československé obchodní banky, a.s. 
8) Obec Stebno, IČO: 00832154, sídlo Stebno 22, 400 02, Ústí nad Labem 2, č.účtu: 

19325411/0100 u KB a.s. 
 
Bylo přistoupeno k hlasování. 
 
274/2021-25.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) Schvaluje dar 10000,- Kč jednotlivě obcím postiženým tornádem v červnu 2021 a to obcím 
Lužice (IČ:44164343), Hrušky (IČ:00283185), Moravská Nová Ves (IČ: 00284891), Hodonín 
Bažantnice (IČ: 00284891), Týnec (IČ: 00283649), Tvrdonice (IČ: 00283631), Mikulčice (IČ: 
00285102) a Stebno (IČ: 00832154), 

b) Pověřuje starostu obce sepsáním darovacích smluv a odesláním finančního daru. 
8-0-0 

11. Projednání smlouvy o věcném břemeni ČEZ Distribuce 
Pan starosta přednesl žádost společnosti ČEZ Distribuce v zastoupení projektantem Jaroslavem 
Kuličkou. Ta požádala o věcné břemeno na uložení kabelu elektrické přípojky pro parcelu ppč. 
538/2 v k.ú. Dubenec. Připojení bude přes obecní parcely cesty ppč. 2220/1, 2224/1 v k.ú. Dubenec 
protlakem. Cena za průchod parcelou je 1000,- Kč, tedy celkem 2000,- Kč. Nebylo otázek, ani 
připomínek a tak bylo přistoupeno k hlasování. 
 
275/2021-25.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) schvaluje věcné břemeno umístění, provozování, oprav a udržování zařízení distribuční 
soustavy pro pozemky ppč. 2220/1 a 2224/1 v k.ú. Dubenec dle smlouvy o umístění stavby 
č. č. IV-12-2022466/SOBS VB/2, 

b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o věcném břemeni umístění, provozování, oprav 
a udržování zařízení distribuční soustavy č. č. IV-12-2022466/SOBS VB/2 se společností 
ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, DIČ CZ24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě plné moci evidenční  č.PM/II – 
022/2020 ze dne 19.06.2020 Jaroslavem Kuličkou, IČ: 76512037, se sídlem Okružní 932, 
517 21 Týniště nad Orlicí. 

8-0-0 

12. Různé  
Pan starosta shrnul výsledek veřejného projednání decentralizovaného čištění odpadních vod. 
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13. Diskuse, závěr 
 

⁻ Pan Čtvrtečka oznámil, že je na dětském hřišti u požární zbrojnice uvolněna houpačka 
„pneumatika“.  

o Pan starosta mu odpověděl, že druhý den bude houpačka opravena. 
⁻ Pan Tomášek se dotázal na údržbu příkopu za jeho nemovitostí. Příkop je velmi zarostlý.  

o Pan starosta mu odpověděl, že příkop je ve správě Státního pozemkového úřadu, 
bude kontaktovat zodpovědné osoby a pokusí se údržbu zařídit přes správce toku. 

⁻ Pan Joneš se dotázal na další stavby v rámci pozemkové úpravy v Dubenci. Především ho 
zajímá stavba cest v oblasti Jedliny, které jsou po loňské těžbě ve velmi špatném stavu. 

o Pan starosta mu sdělil, že Ministerstvo zemědělství prostřednictvím svého Státního 
pozemkového úřadu nyní investuje především projekty na zadržení vody v krajině a 
ne staveb pro zpřístupnění pozemků. Pan starosta bude na společných jednáních 
usilovat o zahájení stavby cest. Zatím je přislíbena stavba polní cesty od Kovárny, 
kolem sídliště na hranici Vilantického katastru a cesta z Kalnovce k pastvinám.  

 
Zastupitelé, ani hosté neměli dalších podnětů do diskuse a tak pan starosta jednání zastupitelstva 
v 20:50 hod. ukončil.  
 
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 25.08.2021  - viz. příloha č.1 - 25. USNESENÍ ZO Dubenec 
konaného dne 25.08.2021.  
Příloha č.2 – Prezenční listina  
Příloha č.3 – Sdělení – dělení pozemku p.č. 3722/1 v k.ú. Dubenec 
Příloha č.4 – Zápis z jednání s Česká pošta s.p. ze dne 3.8.2021 
Příloha č.5 – Žádost o příspěvek – kroužek papírových modelů 
Příloha č.6 – Žádost o příspěvek – kroužek včelařů 
Příloha č.7 – Smlouva o budoucí smlouvě č.SoBS VB_ČEZd_0035r01z02 
Příloha č.8 – Návrh rozpočtového opatření č. 3/2021 
 
Datum vyhotovení zápisu: 25.08.2021  
Datum vyhotovení čistopisu zápisu: 03.09.2021  
 
 
 
Starosta obce:   Jaroslav Huňat, v.r.  
  .......................................  
  Jaroslav Huňat  
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
  Radomír Joneš, v.r.   Bohumil Tomášek, v.r.  
  ..........................................   .......................................  
 Radomír Joneš   Bohumil Tomášek 


