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ZASTUPITELSTVO    

OBCE DUBENEC 

 

 

 

 
27. 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 
 

Zastupitelstva obce Dubenec    
konaného dne 25.11.2021 

 
Jednání zahájil starosta obce Jaroslav Huňat v 19:00 hodin. Přítomni byli členové ZO: Jaroslav 
Huňat, Renata Derdová, Veronika Bašová, Petr Čtvrtečka, Radomír Joneš, Bohumil Tomášek, a 
Petr Krejčí. Irena Hlavová dorazila na zasedání v 19:02 hod. Zastupitelé Ondřej Janeček a Luboš 
Lesák 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 prodeje zásahového vozidla JPOIII - Iveco Daily  
5) Projednání zhotovitele projektové dokumentace DČOV Dubenec I.etapa  
6) Projednání podání žádosti o dotaci z programu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje 

venkova, podprogramu117d8210A Podpora obnovy místních komunikací  
7) Projednání bezplatného převodu pozemku UZSVM  
8) Projednání rozpočtové změny 5/2021  
9) Diskuse, závěr.  

 
Pan starosta se dotázal zastupitelů na změnu programu. Ze strany zastupitelů vystoupil 
místostarosta Petr Krejčí s návrhem na změnu programu a to zařazení bodu 9 Projednání odměny 
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starostovi obce Jaroslavu Huňatovi, další bod by se posunul. 
Nebylo dalších dotazů, ani připomínek a tak dal pan starosta hlasovat o programu jednání.  
 
288/2021-27.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 25.11.2021: 

1) Schválení programu zasedání.  
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.  
3) Shrnutí práce ZO, obce Dubenec.  
4) Projednání prodeje zásahového vozidla JPOIII - Iveco Daily  
5) Projednání zhotovitele projektové dokumentace DČOV Dubenec I.etapa  
6) Projednání podání žádosti o dotaci z programu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje 

venkova, podprogramu117d8210A Podpora obnovy místních komunikací  
7) Projednání bezplatného převodu pozemku UZSVM  
8) Projednání rozpočtové změny 5/2021 
9) Projednání odměny starostovi obce Jaroslavu Huňatovi  
10) Diskuse, závěr.  

 
7-0-1 

2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele 
usnesení  
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 25.11.2021 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. 
 
289/2021-27.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. 
Stále řešíme novinky kolem Covidu, jsme pravidelně informováni z Královehradeckého kraje, 
řešíme testy zaměstnanců atd. 
Připravujeme projekt DČOV – proběhlo zaměřování současného stavu a bylo vypsáno poptávkové 
řízení na zpracovatele projektové dokumentace – více jako bod jednání. 
Připravujeme rozpočet na rok 2022, více v diskusi. 
Obec získala do zápůjčky zásahové vozidlo Tatra T815. Je nutné přeorganizovat jednotku JPOIII, 
čehož se ujal velitel Ondřej Tomášek. Od města Dvůr Králové n.L. jsme obdrželi nabídku k odkupu 
dopravního Iveca, - více jako bod jednání. 
 
Projekty: 

- Projekt rozvojové zóny Z1 – stále čekáme na povolení rozdělení pozemků – podána žádost 
o rozhodnutí o dělení/scelování na stavební úřad, byly doplněny plné moci vlastníků 
pozemků. 

- Chodníky III. etapa – byla doplněna dokumentace o požadované změny po konzultaci SFDI 
– projektová dokumentace je znovu podána na dopravní úřad. 

- Projekt renovace místních komunikací Kalnovec (45C) a Horní Dubenec (1C, 2C a 3C) 
projekty jsou projekčně dokončeny. Komunikace Kalnovec je podána na odbor dopravy pro 
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získání stavebního povolení a jako bod jednání máme podání žádosti o dotaci z Ministerstva 
pro místní rozvoj (70%). 

- Projekt polosuchého poldru PEO 10 „Libotovský“ a meliorační průleh PEO5 – je 
zkolaudován a stavba je předána k užívání. Zeleň má ještě dva roky tzv. následnou péči a 
poté bude předána obci. 

- Pro průlehy a meliorační meze v horním Dubenci. Společnost Sella a Greta s.r.o. předala 
projektovou dokumentaci k připomínkování. V součinnosti se Státním pozemkovým úřadem 
projekt hodnotíme a doporučujeme změny. Především z hlediska další údržby a případných 
finančních plnění za poškození obecních cest při stavbě. 

- Projekt polních cest na úseku Kalnovec – Pastviny (cesta HC-6) a cesta Kovárna – HC-6 
(Cesta VC-23) společnost Šindlar s.r.o. – geologický průzkum je již proveden a nyní se kreslí 
podoba cest a doplňkových příkopů, pravděpodobné projednání bude v prosinci. 

- Projekt DCOV – firma Akvoporo provádí zaměření kvůli zpřesnění nákladů. Na dnešním 
jednání budeme vybírat zpracovatele projektové dokumentace. Pan starosta poptal tři 
subjekty a nabídky byly doručeny do 24.11.2021 do 16:00 hod. 
 

Technické služby a údržba zeleně 
Při kontrole zeleně na biokoridorech byl zjištěn úhyn cca 70 ovocných stromů. Hlavním viníkem je 
přemnožený Hraboš polní, který jabloním, a je zajímavé, že pouze jabloním, okusuje kořeny. 
Zaměstnanci obce vyrobili z králíkářského pletiva koše na ochranu kořenového systému 
vysazených stromů. V současnosti se dosazují stromky, na biokoridorech 
Doplnění veřejného osvětlení stále trvá - pan Rejl mi oznámil, že již kabely a světla má a do konce 
listopadu bude vše zapojeno a rozsvíceno. 
Obecní lesy, byla zbudována nová oplocenka na vápence a je osázená smrky a duby dle lesního 
hospodářského plánu. 
Moštárna je v provozu na 200%. Zaměstnanci musí dělat přesčasy, abychom stíhali vykrýt 
poptávku, o víkendech brigádníci suší jablka. 
 
Sport a kultura 
Připravujeme Adventní neděli 5.12.2021. Pan starosta předal slovo paní Derdové. Ta oznámila, že 
program se bude skládat ze dvou částí. Od 15:00 hod proběhne koncert Dubeneckých koledníků. 
K tomu dodala, že se sešlo 11 občanů Dubence, kteří založili hudební sbor a připravují zhruba 
hodinový program vánočních písní a koled. Z důvodu Covid-19 odpadlo vystoupení žáků školy a 
školky před vánočním stromkem u obecního úřadu. Pan starosta zde alespoň pustí reprodukovanou 
hudbu a po setmění se rozsvítí stromeček a odpálí ohňostroj, jako každý rok. Bohužel zde nebudou 
nabízeny žádné nápoje. 
Pan Čtvrtečka oznámil, že SDH připravuje výroční schůzi, bohužel kvůli nařízením hygieniků bude 
skromnější a bez hostů. 
Pan Krejčí oznámil, že se ruší i vánoční turnaj ve stolním tenisu. 

4. Projednání prodeje zásahového vozidla JPOIII - Iveco Daily  
Pan starosta oznámil, že dne 3. Listopadu společně s velitelem JPOIII Ondřejem Tomáškem, 
Petrem Čtvrtečkou a Janem Jarolímkem převzali do zápůjčky zásahové vozidlo T815 (Tatra T 815-
260R55 CAS K 25) rok výroby 1996. Tím se stala naše hasičárna malá, buď pro cisternu T148, 
nebo dopravní Iveco Daily. Nejprve došlo k jednání s SDH Libotov, které by přistoupilo na zápůjčku 
naší Tatry, popřípadě i Iveca. Poté přišla nabídka z odboru krizového řízení Dvora Králové n.L., 
které shání zásahový dopravní automobil pro městskou část Verdek a naše Iveco by se jim hodilo.  
Po konzultaci s velitelem JPO III panem Tomáškem vzniklo toto řešení. Zapůjčená T815 je s velkou 
dopravní kabinou a slouží jako zásahové i dopravní vozidlo a do jejího úložného prostoru se vejde 
výbava z Iveca. Naše renovovaná Tatra T148 má velkou cisternu na dopravu vody a díky tomu, že 
není přecpaná elektronikou, je velmi spolehlivá. Požár z minulého týdne potvrdil, že u požárů „u nás 
na venkově“ je doprava vody velmi důležitá. Tyto dva vozy by sloužily jako zásahové a Iveco se 
tedy může prodat. Nabídnuta byla cena 1,5 mil. Kč bez DPH. Rada města Dvůr Králové n.L.  návrh 
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krizového řízení projednala a na cenu přistoupila. Pan starosta navrhl prodej schválit. 
Pan Tomášek se dotázal na udržitelnost projektu z hlediska dotace? Pan starost mu oznámil, že 
dotaci poskytnul Královehradecký kraj a udržitelnost byla 5 let, auto bylo pořízeno v pololetí roku 
2015. Nebylo dotazů a připomínek a tak nechal pan starosta hlasovat o usnesení. 
 
290/2021-27.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) schvaluje prodej vozidla zvláštního určení, požárního automobilu zn. IVECO, obchodní 
označení DAILY 70C17D, registrační značky vozidla 6H00251, městu Dvůr Králové nad 
Labem, IČ: 00277819, se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 35, 544 17 Dvůr Králové nad 
Labem, zastoupeným Ing. Janem Jarolímem, starostou města za celkovou částku 1 500 
000,- Kč bez DPH, 

b) pověřuje starostu obce Dubenec, sjednáním příslušné dokumentace. 
8-0-0 

5. Projednání zhotovitele projektové dokumentace DČOV Dubenec 
I.etapa  
Pan starosta oznámil, že z časových důvodů zadal poptávkové řízení bez uveřejnění. Do středy 
24.11.2021 do 16:00 hod. měli oslovení dodavatelé doručit nabídky, pan starosta poptal projekční 
kanceláře: Projektis Hradec Králové IČ: 11578076, Helena Simon Chadimová, projekce ČOV, 
Hradec Králové IČ: 76167909 a Akvopro s.r.o., Hořenice IČ: 24232343. 
Jako parametr hodnocení byla určena cena za zpracování projektové dokumentace na jednu 
domovní ČOV. Tato cena se skládá z ceny za zpracování projektové dokumentace a z inženýrské 
činnosti. Cena za jednu ČOV je z důvodu, že se obci neustále ještě hlásí někteří dříve nerozhodnutí 
občané. 
Po uzavření smlouvy o dílo bude zpracována celková projektová dokumentace všech ČOV včetně 
rozpočtů pro výběrové řízení na dodavatele technologie. S vodoprávním úřadem ve Dvoře Králové 
n.L. je předběžně domluveno jedno podání a následně vydání jedné ohlášky pro všechny ČOV 
v první etapě – i toto řízení bude součástí smlouvy. 
 

Obci Dubenec byly doručeny celkem 3 nabídky: 

Poř. Název IČ Adresa Typ podání Kom
pl. 

1. Ing. Miloslav PIŠTA, 
PROJEKTIS 

11578076 Brněnská 2077/45, 
50006, Hradec Králové 

e-mail,  
15.11.2021 

ANO 

2. Helena Chadimová 76167909 Brněnská 700/25, 50006 
Hradec Králové 

DS 
23.11.2021 

ANO 

3. AKVOPRO s.r.o. 24232343 Vyšehradská 1349/2, 
12800 Praha 2 

DS 
24.11.2021 

ANO 

 
Vyhodnocení nabídek: 

Poř. Název a IČ Cena PD Cena 
inž.činnost  

Celkem Bod. 
hodnocení 

1. Ing. Miloslav PIŠTA, 
PROJEKTIS, 
IČ: 11578076 

7800,- Kč 
507.000,- Kč 

4200,- Kč 
273.000,- Kč 

12.000,- Kč 
780.000,- Kč 

82,5 

2. Helena Chadimová 
IČ: 76167909 

7000,- Kč 
455.000,- Kč 

3250,- Kč 
211250,- Kč 

10.250,- Kč 
666.250,- Kč 

96,5 

3. AKVOPRO s.r.o. 
IČ:24232343 

8000,- Kč 
520.000,- Kč 

1900,- Kč 
123.500,- Kč 

9900,- Kč 
643.500,- Kč 

100 
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Pan starosta, na základě vyhodnocení nabídek, doporučil zastupitelstvu obce Dubenec schválit 
nabídku s nejvyšším bodovým hodnocením a to nabídku č.3 společnosti AKVOPRO s.r.o, IČ: 
25232343 se sídlem Vyšehradská 1349/2, 12800, Praha 2 zastoupenou ing. Barborou Nýčovou, 
jednatelkou společnosti. 
Pan Joneš se dotázal, zda by šlo zakázku rozdělit a od nejlevnějšího poskytovatele dokumentace 
objednat zpracování dokumentace a u nejlevnějšího poskytovatele inženýrských služeb objednat 
služby. Pan starosta mu oznámil, že zakázková cena je nedělitelná a musely by být vypsáno nové 
poptávkové řízení. Bylo přistoupeno k hlasování. 
 
291/2021-27.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec  

a) Schvaluje vítěze poptávkového řízení společnosti AKVOPRO s.r.o, IČ: 25232343 se sídlem 
Vyšehradská 1349/2, 12800, Praha 2 s nabídkovou cenou 9000,- Kč za 1ks projektové 
dokumentace včetně inženýrské činnosti,  

b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo se společností AKVOPRO s.r.o, IČ: 
25232343 se sídlem Vyšehradská 1349/2, 12800, Praha 2 zastoupenou ing. Barborou 
Nýčovou, jednatelkou společnosti. 

8-0-0 

6. Projednání podání žádosti o dotaci z programu 117D8210 – 
Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogramu 117d8210A Podpora 
obnovy místních komunikací  
Pan starosta oznámil, že pro rok 2022 je naplánována oprava – modernizace – cesty do Kalnovce. 
Jedná se o kompletní rekonstrukci včetně položení nového povrchu. Společně s projektanty jsme 
zde navrhli variantu tzv. suchého brodu. Při povodních se často stávalo, že voda šla přes cestu a 
poškodila ji. Nyní bude voda bezpečně převedena sníženou částí cesty. 
Aby obec mohla podat žádost o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj, je nutné projednat 
žádost zastupitelstvem obce. Rozhodnutí zastupitelstva je povinná příloha žádosti. 
Celkový rozpočet akce je 1.782.000,- Kč vč. DPH. Dotace ministerstva pro místní rozvoj je 
poskytována obcím do 3000 obyvatel, včetně (k datu 01.01.  roku  vyhlášení výzvy). Obec musí mít 
zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Dotace je poskytována až 
do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci 
činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 5 mil. Kč. V jednom roce lze podat pouze jednu 
žádost o dotaci na opravu místních komunikací.  
Nebylo dotazů, ani připomínek a tak dal pan starosta hlasovat o usnesení.  
 
292/2021-27.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec: 

a) schvaluje podání žádosti o dotaci z programu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje 
venkova, podprogramu 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací projektu 
„Rekonstrukce místní komunikace č.45C Kalnovec“, 

b) pověřuje starostu obce sjednáním příslušné dokumentace. 
8-0-0 

7. Projednání bezplatného převodu pozemku UZSVM  
Pan starosta oznámil, že pro konečné vypořádání pozemků pod stavbou chodníků II. etapa je nutné 
projednat bezúplatný převod dílu o rozměru 2m2 z parcely ppč. 2070 v k.ú. Dubenec. Parcela bude 
rozdělena geometrickým plánem a starosta požádá o bezúplatný převod oddělené části parcely o 
výměře 2m2. Vlastník, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, umožňuje bezúplatný 
převod pozemků pod dopravními stavbami. Po krátké rozpravě bylo přistoupeno k hlasování. 
 
293/2021-27.ZO 
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Zastupitelstvo obce Dubenec 
a) Schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod majetku Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových a to části pozemku ppč. 2070 v k.ú. Dubenec zatížených stavbou 
II.etapy chodníku, 

b) pověřuje starostu obce sjednáním dokumentace bezúplatného převodu od Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 
Nové město, 12800, zastoupeným územním pracovištěm Trutnov. 

8-0-0 

8. Projednání rozpočtové změny 5/2021  
Pan starosta přednesl rozpočtovou změnu, kterou sestavila účetní obce paní Řeháková. Na straně 
příjmů byly navýšeny daňové příjmy a plnění pojistného plnění na opravu traktoru z Pekass 
asistance. Na straně výdajů byly navýšeny výdaje na mzdy, protože došlo k prodloužení příspěvku 
na veřejně prospěšné práce pro jednoho zaměstnance, dále byly doúčtovány čisté výdaje na volby 
do poslanecké sněmovny. Nebylo dotazů, ani připomínek a tak dal pan starosta hlasovat o 
usnesení.  
 
294/2021-27.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2021. 

8-0-0 

9. Projednání odměny starostovi obce Jaroslavu Huňatovi  
Pan místostarosta seznámil zastupitele se svým návrhem na odměnu starostovi obce. Svůj návrh 
odůvodnil prací starosty při řešení a kalkulaci cen svozu odpadů na rok 2021, realizaci 
workoutového hřiště u základní školy, realizaci Z-boxu Zásilkovna u obecní prodejny, realizace 
nového webu obce a propojení s weby školy a SDH, nákup a výměna zařízení v prodejně potravin, 
ochota a plnění mimořádných úkolů – podpora pro postižené obce po přírodní katastrofě, občané 
v nouzi, nadměrné srážky a vítr v obci, řešení projektu a realizace poldru Libotov a biokoridorů, dále 
oddal více než 20 párů novomanželů. 
Pan starosta si vzal slovo a poděkoval místostarostovi a zastupitelům, dále jim oznámil, že si jejich 
podpory velice váží a i nadále bude usilovat o to, aby Dubenec byl dobrým místem k životu. 
Bylo přistoupeno k hlasování. 
 
295/2021-27.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje vyplacení odměny starostovi obce panu Jaroslavu Huňatovi 
ve výši jednoho tabulkového platu dle nařízení vlády splatným v prosinci 2021. 

7-0-1 

10. Diskuse, závěr 
⁻ Pan starosta rozdal zastupitelům materiály k rozpočtu na rok 2022 a tabulku přehled 

investic. Dále přečetl celý návrh rozpočtu a k několika bodům proběhla krátká rozprava. 
⁻ Pan starosta oznámil hostu panu Volšičkovi, že prověřil u starostky Litíče paní Mužíkové 

povolení skládky v katastru obce Nouzov. Obec Dubenec, ani obec Litíč nevydala žádné 
povolení k provozování skládky. 

⁻ Pan Joneš se dotázal na vážení popelnic ze strany svozové firmy Marius Pedersen a.s. 
o Pan starosta mu odpověděl, že zatím probíhá vážení korby vozidla při příjezdu a 

odjezdu z obce. Dále uvedl, že na společném jednání s Marius Pedersen a.s. bylo 
zástupcům obcí oznámeno, že vážení popelnic prodlužuje vyklápění a tím prodlužuje 
dobu svozu. Pan starosta dále uvedl, že v současnosti je docela dobře nastaven 
odpadový zákon, ale je problém s poplatkovým zákonem. Na jednání prozatím padla 
dohoda o měření výklopů popelnic, což svoz nijak nezpomalí a obec bude do 
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budoucna účtovat objem a ne váhu. 
⁻ Pan Joneš se dále dotázal na posečení rákosí v poldru Jedlina, tak aby se v něm dalo 

bruslit. Dále se dotazoval, proč zaměstnanci obce i nadále používají malé ruční sekačky při 
sečení úseků větších u obecního obchodu. Dále se dotázal na práci zaměstnanců mimo 
obec, s tím že viděl obecní zaměstnance pracovat v Rohoznici. 

o Pan starosta mu odpověděl, že původně počítal s tím, že rákosí posečou a uklidí 
zaměstnanci obce v letních měsících přímo z vody, ale nepodařilo se to realizovat. 
Nyní chce počkat na zamrznutí hladiny, poté bude porost posečen a uklizen. 
Nakonec bude zaslepeno výpustné zařízení a zvednuta hladina, tak aby se dalo 
bruslit. 

o Na druhý dotaz pan starosta odpověděl, že malý travní traktor byl po dohodě předán 
SDH, aby si sami udržovali plochu na které cvičí požární útok. Malé sekačky 
zaměstnanci používají proto, že obec má většinou plochy jako hřbitov, hřiště u 
obecního úřadu, nebo park u pekárny a zde se jedná o prostor, kde se traktor 
nevytočí. V roce 2022 starosta nový traktor kupovat nechce, v případě potřeby 
sekání větší plochy je možné zapůjčit traktor ze školy. 

o Na třetí dotaz pan starosta odpověděl, že zaměstnanci vypomáhají i v jiných obcích a 
samozřejmě je jejich práce fakturována. Pan Joneš namítl, že podle jeho názoru 
mohou zaměstnanci obce pracovat v jiných obcích, až budou mít splněny všechny 
úkoly v Dubenci. Pan starosta namítl, že s jeho názorem nesouhlasí, zaměstnanci 
obce tvoří dvě skupiny a jejich práce mimo Dubenec je vždy na dohodě a 
momentální situaci s pracovním nasazením v obci. Paní Bašová namítla, že i ona 
nevidí nic špatného na tom, když zaměstnanci obce přinesou zpět peníze do 
rozpočtu obce. Pan starosta dodal, že obec Dubenec už dlouhodobě pracuje i pro 
obce Lužany, nebo Libotov a jejich práce je vždy fakturována. Co se zimní údržby 
týče, tak priorita je vyhrnutí obce Dubenec a poté traktor přejíždí do obce Litíč. 

⁻ Pan Tomášek se dotázal na sečení melioračních příkopů a melioračního pásu za jeho 
nemovitostí. 

o Pan starosta mu odpověděl, že se jedná o pozemky, které má ve správě Státní 
pozemkový úřad, na příštím jednání s SPÚ vznese dotaz na ředitele Trutnovské 
pobočky, aby jej skontaktoval s odpovědnými osobami ta vyzve k nápravě. 

⁻ Pan Deger se dotázal, zda při stavbě biokoridorů a zasakovacích pasů v horním Dubenci 
proběhne i stavba cest. 

o Pan starosta mu odpověděl, že nikoliv, komunikace budou prozatím provedeny jen 
formou zatravněných pásů, tzv. sezónních komunikací. Projekty cest jsou nyní 
upozaděny a prioritu mají u SPÚ protierozní opatření. 

⁻ Pan Joneš se dotázal zda už jsou vybrány typy čističek pro projekt DČOV. 
o Pan starosta mu odpověděl, že ne. Nyní probíhá zaměření současného stavu a 

teprve po návrhu nového stavu bude řešen typ ČOV. 
o Pan Franěk dodal, že je mnoho domů, které jsou od vodoteče odděleny silnicí. Zda 

nebude lepší, když bude pro několik domů vybudován jeden protlak. Pan starosta mu 
odpověděl, že to bude řešeno v projektu, pravděpodobně bude levnější řešení 
formou krátkých stok, do kterých se napojí více ČOV. 

⁻ Pan Čtvrtečka se dotázal zda byl starosta informován o odtoku černé tekutiny, patrně 
močůvky z areálu Karsit Agro a.s., u zadní brány naproti bytovkám. 

o Pan starosta mu odpověděl, že nikoliv. Pan Čtvrtečka mu odpověděl, že tento únik 
zaznamenal pan Skořepa na křižovatce. Požádá jej aby poslal fotky, které pořídil. 

 
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 25.11.2021  - viz. příloha č.1 - 27. USNESENÍ ZO Dubenec 
konaného dne 25.11.2021.  
Příloha č.2 – Prezenční listina  
Příloha č.3 – Smlouva o prodeji speciálního automobilu 
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Příloha č.4 – Vyhodnocení nabídek projektové činnosti DČOV Dubenec 
Příloha č.5 – Rozpočtové opatření č.5/2021 - návrh 
Příloha č.6 – Návrh na schválení mimořádné odměny 
 
Datum vyhotovení zápisu: 25.11.2021  
Datum vyhotovení čistopisu zápisu: 08.12.2021  
 
 
 
Starosta obce:   Jaroslav Huňat, v.r.  
  .......................................  
  Jaroslav Huňat  
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
  Radomír Joneš, v.r.   Bohumil Tomášek, v.r.  
  ..........................................   .......................................  
 Radomír Joneš   Bohumil Tomášek 


