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ZASTUPITELSTVO    

OBCE DUBENEC 

 

 

 

 
26. 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 
 

Zastupitelstva obce Dubenec    
konaného dne 26.10.2021 

 
Jednání zahájil starosta obce Jaroslav Huňat v 19:00 hodin. Přítomni byli členové ZO: Jaroslav 
Huňat, Renata Derdová, Veronika Bašová, Petr Čtvrtečka, Ondřej Janeček, Bohumil Tomášek, 
Luboš Lesák a Petr Krejčí. Zastupitelé Radomír Joneš 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) Zvolení člena školské rady 
5) Projednání daru pro Základní školu Dukelských bojovníků a mateřskou školu Dubenec 
6) Projednání kontokorentního úvěru pro rok 2022 
7) Projednání žádosti o příspěvek na akci Vlastivědné čtení 
8) Projednání žádosti Diakonie ČCE Dvůr Králové n.L. 
9) Projednání příspěvku na běžkařské trasy 
10) 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 změnu jednání, bod 9 bude 
projednáno rozpočtové opatření č.4/2021 a jako bod 10 budou projednány smlouvy s Povodí Labe 
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s.p. pro rekonstrukci cesty v horním Dubenci. Další bod diskuse a závěr se posouvá. Nebylo 
dotazů, ani připomínek a tak dal pan starosta hlasovat o programu jednání.  
 
277/2021-25.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 26.10.2021: 

1) Schválení programu zasedání. 
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení. 
3) Shrnutí práce ZO, obce Dubenec. 
4) Zvolení člena školské rady 
5) Projednání daru pro Základní školu Dukelských bojovníků a mateřskou školu Dubenec 
6) Projednání kontokorentního úvěru pro rok 2022 
7) Projednání žádosti o příspěvek na akci Vlastivědné čtení 
8) Projednání žádosti Diakonie ČCE Dvůr Králové n.L. 
9) Projednání příspěvku na běžkařské trasy 
10) Projednání rozpočtové změny č.4/2021 
11) Projednání smlouvy o věcném břemeni Povodí Labe s.p. 
12) Diskuse, závěr. 

 
8-0-0 

2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele 
usnesení  
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 26.10.2021 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. 
 
278/2021-26.ZO   
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje   

a) schvaluje zapisovatelem zápisu Petra Krejčího 
b) schvaluje ověřovateli zápisu Luboše Lesáka 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. 
Proběhlo několik kontrol, vše dle plánů kontrol jednotlivých subjektů, tedy žádná na podnět.  
Kontrola Krajského úřadu na vydávání obecních nařízení a přenesenou činnost – bez připomínek a 
nápravných opatření. Obci byla poskytnuta metodická podpora při aktualizaci webových stránek 
obce. 
Kontrola Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Chodníky v obci Dubenec II etapa.“ Která 
byla stavebně dokončena v roce 2019. Kontrola si pouze vyžádala podklady, jako jsou faktury, 
stavební deník a účetní sestavy. 
Pravidelná kontrola hospodaření z Krajského úřadu. Jedná se o první část kontroly, která bude 
končena v březnu 2022. Kontrola neshledala pochybení a neuložila nápravná opatření. 
 
Projekty: 

- Rozvojová zóna Z1 – čekáme na povolení rozdělení pozemků, byly dodány plné moci 
vlastníků. Byl zaplacen správní poplatek na stavbu plynovodu – čekáme na stavební 
povolení. Nyní připravuji plné moci pro rozdělení pozemků – Pan starosta se pokusí vše 
podat příští týden. 
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- Chodníky III. etapa – pan starosta oznámil, že po konzultaci u Státního fondu dopravní 
infrastruktury – musí obce projekčně dořešit zastávku u zdravotního střediska. Úředníci 
fondu vyhodnotili zastavení autobusu na silnici jako nebezpečné, protože jsou omezeny 
rozhledové poměry a není zde bezpečné přecházení. Řešením je buď zastávku „zapustit“ do 
svahu pod Paříkovi, nebo ji z dotace vyjmout a opravit ji z finančních prostředků obce. 
Zarážející je, že pro státní fond není problém financovat stavbu opěrné zdi, která by podle 
odhadu vyšla na 1,5 milionu korun – namísto udělení výjimky pro stání autobusu na silnici. 

- Komunikace Kalnovec (45C) a Horní Dubenec (1C, 2C a 3C) projekty jsou projekčně 
dokončeny, stavební úřad si vyžádal dořešit majetkové poměry s Povodí Labe s.p., které je 
účastníkem řízení. Více jako bod jednání. 

- Projekt polosuchého poldru PEO 10 „Libotovský“ a meliorační průleh PEO5 - stavební a 
zemní práce jsou dokončeny, nyní probíhají výsadby. Kolaudace bude cca první týden 
v listopadu. 

- Pro průlehy a meliorační meze v horním Dubenci byl dokončen geologický průzkum a nyní 
se připravuje projektová dokumentace. (Připravuje společnost Sella a Greta s.r.o.) a  
Intenzivně komunikujeme se Státním pozemkovým úřadem o tvaru a rozměru hrází a 
průlehů. 

- Projekt polních cest na úseku Kalnovec – Pastviny (cesta HC-6) a cesta Kovárna – HC-6 
(Cesta VC-23) připravuje společnost Šindlar s.r.o., nyní probíhá geologický průzkum a 
vyhodnocení kvality podloží. 

- Projekt DCOV – byla předána studie proveditelnosti, dle posledních ekonomických ukazatelů 
je vyhodnocení následující.  

o Metodika SFŽP – propočet předpokládaných realizačních nákladů + dotační 
posouzení SFŽP 

Varianta č. 1 - decentrální systém čištění   

      

Varianta: ODHAD REALIZAČNÍCH CEN   

  doporučená varianta   
Kanalizace 

 
  

veřejná kanalizace 0 Kč   

objekty na síti (ČS, ČOV), 
doporučená varianta 21 610 000 Kč   

  
 

  

veřejná část kanalizačních přípojek 14 400 000 Kč   

  
 

  

Investiční náklady celkem 36 010 000 Kč   

  
 

  
Náklady na 1 EO 

 
  

počet EO, trvale bydlící obyvatelé 
obce 670   

Kč/EO  53 746 Kč   

  
 

  

Dotace NPŽP 27 300 000 Kč   

      

Vlastní zdroje 8 710 000 Kč   

  
 

  
      

Pozn: 
u decentralizovaného čištění je celá přípojka zahrnuta ve veřejné části propočet výzvy 
NPŽP, MZe nepodporuje tyto projekty 
 

 

Varianta č. 2 - gravitační kanalizace 
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Varianta: ODHAD REALIZAČNÍCH CEN   

  
 

  
Kanalizace 

 
  

veřejná kanalizace 85 418 850 Kč   

objekty na síti (ČS, ČOV), 
doporučená varianta 24 080 000 Kč   

  
 

  

veřejná část kanalizačních přípojek 29 250 000 Kč   

  
 

  

Investiční náklady celkem 138 748 850 Kč   

  
 

  
Náklady na 1 EO 

 
  

počet EO, trvale bydlící obyvatelé 
obce 670   

Kč/EO  207 088 Kč   

  
 

  

Dotace SFŽP 63,75% z 
119.148.850,- 75 957 391 Kč   

Dotace SFŽP 63,75% z 19.600.000,- 9 338 100 Kč   

Vlastní zdroje 66 953 359 Kč   

Soukromá část kanalizačních 
přípojek 13 500 000 Kč   

      
Pozn: 
max. výše ceny stavby, ze které bude počítána dotace není dle posledních pravidel 
stanovena avšak žádosti jsou po podání hodnoceny dle přidělených bodů ČOV se 
bodově hodnotí samostatně dotace se vztahuje na veřejnou část grav. přípojek, lze 
zahrnout i soukromé, ale nedoporučujeme 

 

Varianta č. 3 - tlaková kanalizace 

      

Varianta: ODHAD REALIZAČNÍCH CEN   

  doporučená metodika   
Kanalizace 

 
  

veřejná kanalizace 37 796 400 Kč   

objekty na síti (ČS, ČOV), 
doporučená varianta 21 530 000 Kč   

  
 

  

kanalizační přípojky včetně čerpacích 
stanic 21 475 000 Kč   

  
 

  

Investiční náklady celkem 80 801 400 Kč   

  
 

  
Náklady na 1 EO 

 
  

počet EO, trvale bydlící obyvatelé 
obce 670   

Kč/EO  120 599 Kč   

  
 

  

Dotace SFŽP 63,75% z 61.201.400,- 42 172 792 Kč   

Dotace SFŽP 63,75% z 19.600.000,- 9 338 100 Kč   

Vlastní zdroje 29 290 508 Kč   

      
Pozn: 
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max. výše ceny stavby, ze které bude počítána dotace není dle posledních pravidel 
stanovena avšak žádosti jsou po podání hodnoceny dle přidělených bodů ČOV se 
bodově hodnotí samostatně 
dotace se vztahuje na veřejnou a soukromou část tlakových přípojek včetně čerpacích 
stanic 
přivaděč se bodově hodnotí samostatně 
 
Studie byla zpracována i podle metodik ministerstva zemědělství a i v kombinaci 
poskytovatelů z ministerstva zemědělství a životního prostředí. 
 

Dle studie vychází jednoznačně nejlépe varianta DČOV 
 

Technické služby a údržba zeleně 
Obec byla kompletně posekána, včetně biokoridorů, poldrů a zasakovacích pásů. Zaměstnanci se 
nyní, před zazimováním techniky, zabývají sečením pro okolní obce a soukromé osoby. Průběžně 
uklízíme, svážíme odpady atd. Bylo vyměněno poškozené sklo zastávky „U kovárny“. Na 
sportoviště a k workoutovému hřišti ve škole byly instalovány nové odpadkové koše. Ještě čekáme 
na plotovou sestavu na oplocení z recyklovaných plastových prken dětského hřiště u požární 
zbrojnice. 
Stále není dokončeno doplnění veřejného osvětlení, pan Rejl starostovi oznámil, že jsou problémy 
s dodávkami výložníků na betonové sloupy a propojovacích kabelů. 
Provoz moštárny a sušárny již jede „na plné obrátky“, již nyní jsou přijímány objednávky na 
prosinec. 
 
Sport a kultura 
Pan starosta předal slovo paní zastupitelce Renátě Derdové. Ta krátce pohovořila o akci pohádkový 
les a letní kino. Pohádkového lesa se účastnilo zatím nejvíce dětí za dobu konání této akce a to 144 
dětí. Díky zimě už byla slabší účast na večerní kino, ale i tak se dá celá akce hodnotit pozitivně. Pan 
starosta dále uvedl, že se na dobrovolném vstupném vybralo cca 8000,- Kč. 
Na konec roku opět připravujeme adventní koncert v kostele a následně program základní školy 
před obecním úřadem, již tradiční rozsvěcení vánočního stromku a ohňostroj. Vzhledem 
k epidemiologické situaci, ale nejde plánovat nic velkého. 
Pan starosta dodal, že se připravuje tisk dalšího čísla zpravodaje Hustířanky. 

4. Zvolení člena školské rady 
Pan starosta oznámil, že je nutné pro další plynulý provoz školní agendy zvolit člena školské rady z 
řad zastupitelů. Navrhnul pro další období zastupitelku Veroniku Bašovou, která tuto funkci 
vykonávala od roku 2018. Bylo přistoupeno k hlasování. 
 
279/2021-26.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec volí paní Veroniku Bašovou jako členku školské rady při obcí 
zřizované organizaci Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec. 

8-0-0 

5. Projednání daru pro Základní školu Dukelských bojovníků a 
mateřskou školu Dubenec 
Pan starosta oznámil, že se na žádost Mgr. Martiny Jonešové, ředitelky ZŠ a MŠ, obec Libotov 
usnesla na poskytnutí finančního daru ve výši 15 000,- Kč pro dubeneckou Základní a mateřskou 
školu. Zastupitelstvo nyní musí přijmout dar pro zřizovanou organizaci a pověřit paní ředitelku Mgr. 
Jonešovou podpisem darovací smlouvy. Bylo přistoupeno k hlasování.  
 
280/2021-26.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec  
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a) Schvaluje přijetí finančního daru 15000,- Kč pro zřizovanou organizaci Základní škola 
Dukelských bojovníků a mateřskou školu, Dubenec, IČ: 75017881, se sídlem Dubenec 
156, 544 55, Dubenec od obce Libotov, IČ:00578193, se sídlem Libotov 80, 544 01, 
Dvůr Králové n.L., zastoupenou Mgr. Filipem Krausem, starostou, 

b) pověřuje ředitelku organizace Mgr. Martinu Jonešovou podpisem darovací smlouvy. 
8-0-0 

6. Projednání kontokorentního úvěru pro rok 2022 
Pan starosta přednesl další bod jednání. Dne 30. listopadu 2021 končí kontokorentní úvěr obce u 
České spořitelny na 1,5 mil. Kč. Obec v průběhu roku několikrát kontokorentní účet využila, 
především na placení dotačních akcí, v mezidobí než byly peníze proúčtovány a přepsány z dotační 
fondů zpět na účet obce. Dále v období spojených se sníženými příjmy obce díky opatřením proti 
Covid-19. Vzhledem k tomu, že obec v roce 2022 čekají stavby v rozvojové zóně Z01 a i další 
dotační akce, požádal pan starosta o obnovení kontokorentního úvěru dle stávajících parametrů. 
Nabídka byla zastupitelům rozeslána v přípravě jednání. Pan starosta ve zkratce vysvětlil, že se 
jedná o 1,5 mil. Kč bez zajištění. V průběhu čerpání je úroková sazba z čerpané částky ve výši 
1,02% k měsíční sazbě PRIBOR (nyní sazba činí 1,68%) tedy cca 2,7% z čerpané částky. 
Dle ing. Stránského, bankéře ČS a.s. je nabídka kontokorentu stejná jako v roce 2021, protože obec 
vykazuje stabilní výsledky a výsledky z auditorských zpráv jsou rovněž bez chyb. Po krátké diskusi 
přistoupili zastupitelé k hlasování. 
 
281/2021-26.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec: 

a) schvaluje uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru od České spořitelny, a.s. ve formě 
debetního zůstatku na běžném účtu č.2910286369/0800 až do výše Kč 1 500 000,-- (slovy: 
jedenmilionpětsettisíc korun českých) se splatností do 30.11.2022 (včetně), 

b) schvaluje způsob zajištění úvěru tak, že peněžité závazky vzniklé na základě této smlouvy o 
úvěru nebudou zajištěny žádnými zajišťovacími prostředky (pouze budoucími rozpočtovými 
příjmy obce), 

c) pověřuje pana Jaroslava Huňata, nar. 23.02.1975, starostu obce, sjednáním příslušné 
dokumentace. 

8-0-0 

7. Projednání žádosti o příspěvek na akci Vlastivědné čtení 
Pan starosta přednesl žádost paní Hrdinové, která navazuje na činnost pana Schwarze, který na 
Královedvorsku organizoval tzv. „Vlastivědné čtení“. V podstatě se jednalo o přednášky o jistém 
území, nebo oboru doplněné vzpomínkami pamětníků a besedami. 
Paní Hrdinová připravila vlastivědné čtení o letectví na Královedvorsku. Kromě představení úspěchů 
letců z Žirečského letiště, akrobatické skupiny Redbuls, proběhla i vzpomínka na nehodu TU-154 s 
nákladem cigaret, která nechvalně obec Dubenec proslavila. Pan starosta ocitoval z žádosti paní 
Hrdinové - „Jako třetí film "Zpráva o zázraku"  - 17.listopad se zapsal do dějin před 30 lety i 
nouzovým přistáním dopravního letadla, které převáželo cigarety, a jak jsem zjistila, o shlédnutí 
tohoto filmu je opravdu velký zájem. Pozvání jistě přijmuli také hasiči z Dubence, kteří k havárii 
přijeli. Ke každému filmu proběhne krátká beseda s lidmi, kteří k tomu mají co říci.„  
Pan starosta dále sdělil, že i obec Dubenec chce v roce 2022 uspořádat vzpomínku na tuto událost 
a pozvat i některé svědky havárie a pracovníky armády, kteří havarovaný trup letadla poté 
likvidovali. Pan starosta navrhnul schválit příspěvek 5000,- Kč. Bylo hlasováno o usnesení. 
 
282/2021-26.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) souhlasí s finančním darem 5000,- Kč, spojeným s pořádáním akce „Vlastivědné čtení“ pro 
paní Petru Hrdinovou, IČ: 87320711, se sídlem Rooseveltova 463, 54401, Dvůr Králové n.L. 
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b) pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem darovací smlouvy se s paní Petrou Hrdinovou, 
IČ: 87320711, se sídlem Rooseveltova 463, 54401, Dvůr Králové n.L. 

8-0-0 

8. Projednání žádosti Diakonie ČCE Dvůr Králové n.L. 
Pan starosta přednesl žádost společnosti Diakonie ČCE Dvůr Králové n.L., která požádala o 
finanční příspěvek na provoz. Ve své žádosti oznámila, že se v roce 2021 starala o dvě občanky 
Dubence, bohužel o jednu z nich jen krátce. Pan starosta navrhnul dar ve výši 5000,- Kč, jako každý 
rok. Zastupitel pan Tomášek potvrdil svou osobní zkušenost se společností Diakonie ČCE. Bylo 
přistoupeno k hlasování. 
 
283/2021-26.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) schvaluje finanční dar ve výši 5000,- Kč společností Diakonie ČCE, středisko Dvůr Králové 
n.L. IČ: 43462162, se sídlem nábř. Benešovo 1076, 54401 Dvůr Králové n.L., 

b) pověřuje starostu obce vypracováním a podpisem darovací smlouvy se společností Diakonie 
ČCE, středisko Dvůr Králové n.L. IČ: 43462162, se sídlem nábř. Benešovo 1076, 54401 
Dvůr Králové n.L., zastoupenou Mgr Zdeňkem Hojným, ředitelem střediska. 

7-0-1 

9. Projednání příspěvku na běžkařské trasy 
Pan starosta seznámil zastupitele s iniciativou na tvorbu a údržbu běžkařských stop. Spolek „pro 
dvorek“ na sebe vzal tuto aktivitu a požádal obec o příspěvek na strojovou úpravu běžkařských stop 
na Královédvorsku. Pro záměr se již podařilo zajistit povolení většiny velkých firem, které hospodaří 
na pozemcích v regionu. Mohou tak vzniknout legální a krásné běžkařské trasy spojující obce 
Královédvorska. V žádosti spolku je požádáno o 5000 Kč, spolek však bude vděčný za jakoukoliv 
částku, na které se zastupitelstvo shodne. V případě, že počasí nebude záměru nakloněno, budou 
prostředky převedeny na další rok. Vše bude vedeno a účtováno na transparentním účtu.  
Pan starosta dále uvedl, že se jedná o stejnou aktivitu, jakou vyvolal před pěti lety mikroregion 
Hustířanka. Tehdy byla podána žádost na Krajský úřad, ale díky „horským“ areálům došlo 
k omezení dotace nadmořskou výškou. Pro region DSO Hustířanka je již vyjednán přístup Pan 
starosta navrhl příspěvek schválit. Bylo přistoupeno k hlasování. 
 
284/2021-26.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) schvaluje finanční dar ve výši 5000,- Kč Spolku pro Dvorek, IČ: 08375917, se sídlem Žireč 
160, 544 04 Dvůr Králové nad Labem, 

b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí daru se Spolkem pro Dvorek, IČ: 
08375917, se sídlem Žireč 160, 544 04 Dvůr Králové nad Labem zastoupeným Kateřinou 
Sekyrkovou, předsedkyní rady spolku. 

8-0-0 

10. Projednání rozpočtové změny č.4/2021 
Pan starosta přednesl návrh rozpočtové změny č.4/2021, kterou sestavila účetní obce, paní Jana 
Řeháková. Rozpočtová tměna se především týkala dotace pro základní školu na „šablony“, kdy přes 
účet obce byla zaslána průtoková dotace 676 920,00 Kč. Dále bylo nutné navýšit příjmy obce o daň 
z příjmů právnických osob a daň z nemovitostí. Na straně výdajů proběhly pouze přesuny 
v položkách v rámci jednotlivých paragrafů a to nebytové hospodářství, vzhled obce a volby do 
parlamentu. Nebylo dotazů, ani připomínek a tak bylo přistoupeno k hlasování. 
 
285/2021-26.ZO 
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Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2021. 
8-0-0 

11. Projednání smlouvy o věcném břemeni Povodí Labe s.p. 
Pan starosta přednesl další bod jednání. Pro rekonstrukci místní komunikace v horním Dubenci je 
nutné s Povodí Labe s.p. uzavřít smlouvu o věcném břemeni a o nájmu pozemku. 
Smlouva o věcném břemeni – stavební akce „Rekonstrukce místní komunikace 1C, 2C, 3C Horní 
Dubenec v obci Dubenec“ – zasáhne do parcel vodního toku v majetku Povodí Labe s.p. Pro 
získání stavebního povolení je nutné majetkově vyřešit přesahy komunikace do parcely Povodí 
Labe s.p. Věcné břemeno je pro umístění stavby místní komunikace a případně stavbu opěrné zdi. 
Povodí Labe s.p. vyčíslilo platbu za zřízení věcného břemene jednorázově ve výši 3750,- Kč. 
V rámci rekonstrukce propustku „pod svodidly“ je nutné po dobu stavební akce uzavřít smlouvu o 
nájmu pozemku. Rovněž z důvodu získání stavebního povolení musí mít obce uzavřenou smlouvu s 
vlastníkem toku. Smlouva se uzavírá na 5 let a cena nájmu je 750,- Kč/rok. Pan starosta požádal 
zastupitele o schválení obou smluv. Po krátké rozpravě bylo přistoupeno k hlasování. 
 
286/2021-26.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene číslo 6DHM210388 pro Povodí Labe, státní 
podnik, IČO:70890005, se sídlem:Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec 
Králové, 

b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy zřízení věcného břemene číslo 6DHM210388 pro 
Povodí Labe, státní podnik, IČO: 70890005, se sídlem:Víta Nejedlého 951/8, Slezské 
Předměstí, 500 03 Hradec Králové zastoupený: Ing. Bc. Danielem Vlkanova, Ph.D., MBA, 
finančním ředitelem 

8-0-0 
287/2021-26.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec 

a) schvaluje smlouvu o nájmu pozemku, číslo 6DHM210389 pro Povodí Labe, státní podnik, 
IČO: 70890005, se sídlem:Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec 
Králové, 

b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o nájmu pozemku, číslo 6DHM210389 pro Povodí 
Labe, státní podnik, IČO: 70890005, se sídlem:Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
500 03 Hradec Králové zastoupený: Ing. Bc. Danielem Vlkanova, Ph.D., MBA, finančním 
ředitelem 

8-0-0 

12. Diskuse, závěr 
⁻ Pan Tomášek se dotázal na stavební úpravy studánky pod čp. 59 (Kirsch Miloš) 

o Pan starosta mu odpověděl, že zde probíhá stavební akce Českého 
hydrometeorologického ústavu pro měření vydatnosti zdrojů povrchových vod. Do 
studánky bude nainstalován speciální štěrbinový žlab s elektronickým čidlem, které 
bude snímat výšku hladiny průtoku a tu bude on-line odesílat do ČHMU. Jde o 
systém hodnocení území z hlediska sucha. 

⁻ Pan Tomášek se dále dotázal na skutečný pramen potoka Hustířanky. Dozvěděl se, že jím 
považovaný pramen v „lomu na Božence“, není podle map ten správný?  

o Pan starosta mu potvrdil jeho zjištění. Podle vodohospodářských map je skutečně 
pramen Hustířanky v místě stavby poldru PEO10 pod Libotovem. Proč tomu tak je 
pan starosta neví, ale může kontaktovat technika povodí pro vysvětlení. 

⁻ Pan Volšička se dotázal, zda obec Dubenec vydala souhlas se skládkou v písníku, směr 
Velichovky. 

o Pan starosta mu sdělil, obec Dubenec se pouze vyjadřovala ke stavbě kompostárny, 
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kterou zde připravuje společnost ATM. Dále uvedl, že se obec účastnila místních 
šetření na podnět občana obce Nouzov. Zatím, pokud si dobře vzpomíná, proběhly 
dvě a to z krajského odboru životního prostředí a ze stavebního úřadu ve Dvoře 
Králové n.L. Jednalo se o skládku inertních odpadů, která je na hranicích katastrů 
Libotov a Nouzov. Dále pan starosta uvedl, že provozovatel skládky vždy pouze 
oznamuje přítomnost a provoz mobilní drtičky. Pan starosta dále uvedl, že se bude 
dotazovat starostky obce Litíč, zda ze strany obce byla nějaká komunikace ohledně 
skládky. 

⁻ Zastupitelka Veronika Bašová oznámila, že vyslechla ústní stížnost paní Andrlové. Ta si 
stěžovala na to, že schůzka ohledně domovní čističek nebyla rozeslána SMS zprávou a 
tudíž se paní Andrlová nedozvěděla o termínu konání. 

o Pan starosta jí odpověděl, že velký článek k projektu byl ve zpravodaji, který dostala 
každá domácnost, dále byl součástí pozvánky na zastupitelstvo a na facebooku. 
SMS zprávy pan starosta nerozesílal, považoval informování občanů za dostatečné. 
Příště tedy bude informovat i prostřednictvím SMS. 

 
Zastupitelé, ani hosté neměli dalších podnětů do diskuse a tak pan starosta jednání zastupitelstva 
v 20:20 hod. ukončil.  
 
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 26.10.2021  - viz. příloha č.1 - 26. USNESENÍ ZO Dubenec 
konaného dne 26.10.2021.  
Příloha č.2 – Prezenční listina  
Příloha č.3 – Darovací smlouva ZŠ a MŠ Dubenec s obcí Libotov 
Příloha č.4 – Dodatek č.2, Kontokorentní úvěr České spořitelny a.s. 
Příloha č.5 – Žádost o příspěvek – vlastivědné čtení 
Příloha č.6 – Žádost o příspěvek – běžecké stopy 
Příloha č.7 – Žádost o příspěvek – Diakonie ČCE 
Příloha č.8 – Návrh rozpočtového opatření č. 4/2021 
Příloha č.9 – Smlouvy Povodí Labe s.p. + Situace věcných břemen a pronájmu 
 
Datum vyhotovení zápisu: 26.10.2021  
Datum vyhotovení čistopisu zápisu: 10.11.2021  
 
 
 
Starosta obce:   Jaroslav Huňat, v.r.  
  .......................................  
  Jaroslav Huňat  
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
  Luboš Lesák, v.r.   Bohumil Tomášek, v.r.  
  ..........................................   .......................................  
 Luboš Lesák   Bohumil Tomášek 


