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ZASTUPITELSTVO    

OBCE DUBENEC 

 

 

 

 
28. 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 
 

Zastupitelstva obce Dubenec    
konaného dne 16.12.2021 

 
Jednání zahájil starosta obce Jaroslav Huňat v 19:00 hodin. Přítomni byli členové ZO: Jaroslav 
Huňat, Renata Derdová, Veronika Bašová, Petr Čtvrtečka, Bohumil Tomášek, Irena Hlavová, 
Radomír Joneš, Ondřej Janeček, 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 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 rozpočtu obce na rok 2022  
5. Žádost o příspěvek Hospic Anežky České  
6. Žádost Městské knihovny v Trutnově  
7. Projednání rozpočtové změny č.6/2021  
8. Diskuse, závěr  

 
Pan starosta se dotázal zastupitelů na případnou změnu programu. Ze strany zastupitelů 
požadavky na změnu programu nebyly. Pan starosta oznámil návrh změny programu, bod č.5 
žádost o příspěvek Hospic Anežky České se ruší, obci bylo podáno pouze vyúčtování dotace za rok 
2021 a žádost o příspěvek bude podána až v roce 2022. Jako bod č.5 bude zařazeno projednání 
žádosti o příspěvek SDH Dubenec. Bod č.7 - rozpočtová změna č.6/2021 se také ruší, účetní obce 
sestaví závěrečnou rozpočtovou změnu až v lednu 2022 až bude celkově uzavírat rok 2021. 
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Namísto tohoto bodu bude zařazeno projednání smlouvy o dílo na PD projektu DČOV Dubenec 
I.etapa z důvodu změny termínu (kvůli zvýšenému zájmu o účast občanů na projektu) Jako bod č.8 
bude projednána žádost SDH Dubenec o použití znaku obce na domovenkách pro uniformy členů 
SDH. Diskuse a závěr se přesouvá jako bod 9. 
 
Nebylo dalších dotazů, ani připomínek a tak dal pan starosta hlasovat o programu jednání. 
 
296/2021-28.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje program zasedání dne 16.12.2021: 

1) Schválení programu zasedání.  
2) Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení.  
3) Shrnutí práce ZO, obce Dubenec.  
4) Projednání rozpočtu obce na rok 2022  
5) Žádost o příspěvek SDH Dubenec 
6) Žádost Městské knihovny v Trutnově  
7) Projednání SoD na zhotovení projektové dokumentace DCOV Dubenec I.etapa 
8) Žádost SDH Dubenec o použití znaku obce 
9) Diskuse, závěr  

10-0-0 
 

2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele 
usnesení  
Zapisovatelem zápisu jednání ZO Dubenec dne 16.12.2021 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. 
 
297/2021-28.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 

10-0-0 

3. Informace o činnosti OÚ Dubenec a ZO Dubenec 
 
Práce obce a obecního úřadu. 
Pan starosta oznámil, že jako každý rok je konec roku spojen s vyúčtováním krajských dotací, - 
podpora prodejen, řidiči zásahové jednotky SDH. Zároveň probíhají přípravy žádostí na příští rok. 
Stále probíhá kontrola SFDI na Chodníky v obci Dubenec II. etapa. 
Připravujeme projekt DČOV Dubenec, pro velký zájem je nutné prodloužení dodací lhůty. Proto na 
dnešním jednání bude odsouhlasení nové smlouvy o dílo. 
Pan starosta uvedl, že návrh rozpočtu obce na rok 2022 byl vyvěšen od 1.12.2021 na elektronické i 
pevné úřední desce. 
Pan starosta oznámil, že vozidlo JPO III Iveco daily bylo prodáno a předáno SDH Verdek. 
 
Projekty: 

- Rozvojová zóna Z1 – nadále čekáme na povolení rozdělení pozemků – znovu podána 
žádost o rozhodnutí o dělení/scelování včetně plných mocí vlastníků pozemků na stavební 
úřad. – stále trvá. 

- Chodníky III. etapa – byla doplněna dokumentace o požadované změny po konzultaci SFDI 
– vše podáno na úřad. Stále trvá 
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- Komunikace Kalnovec (45C) a Horní Dubenec (1C, 2C a 3C) projekty jsou projekčně 
dokončeny. Komunikace Kalnovec je podána na odbor dopravy pro získání stavebního 
povolení a jako bod jednání máme podání žádosti o dotaci. Připravujeme žádost o dotaci z 
MMR. 
 

Technické služby a údržba zeleně 
Zaměstnanci obce průběžně vyhrnují sníh. Dále provádí údržbu a opravy techniky.  
Byl odvezen elektroodpad na recyklaci pro firmu Elektrowin. Připravujeme pneumatiky k odvozu na 
recyklaci. 
Zaměstnanci obce posekali rákosí na poldru PEO3 Jedlina na „Vilantické straně“ a zaslepili první 
stupeň odtoku. Pokud voda nastoupá jako vloni, tak zde vznikne ledová plocha. Bohužel, vody je 
žalostně málo. 
Firma RR elektro nadále pracuje na doplnění veřejného osvětlení. 
Práce v obecních lesích – byla podána žádost o dotaci na nové porosty, starosta oznámil, že 
předpokládá příjem to 186 tis. Kč na obnovu lesů. 
Pěstitelské centrum – moštárna je v provozu do 16.12.2021, poté proběhne sanitace, inventura a 
čerpání zasloužené dovolené zaměstnanců. Zbytek zakázek je přesunut na leden 2022. 
Pan starosta oznámil, že ve spolupráci s firmou Ekols servis s.r.o. obce obec organizovala podzimní 
vývoz jímek a septiků. Celkem bylo vyčerpáno a vyčištěno pomocí sacího a čistícího automobilu 4 
septiky a 3 jímky. 

Paní Joneš uvedl, že by uvítal více informací mimo sociální sítě, aby bylo více využíváno 
SMS a webových stránek obce. Pan starosta uvedl, že nyní probíhá prezentace článků na 
webových stránkách obce, tak, že nejdříve je článek vytvořen v redakčním systému webu a poté 
sdílena na sociální sítě. Stále trvá problém s obecním rozhlasem, kdy nejsou po výměně sloupů 
namontovány zpět reproduktory. 
 
Sport a kultura 
Paní Derdová krátce pohovořila o proběhlých akcích spojených s adventem. Dále oznámila, že 
připravuje únorový ples a stále doufá, že opatření ohledně Covid-19 budou v únoru mírnější. 

4. Projednání rozpočtu obce na rok 2022  
Pan starosta uvedl, že na minulém jednání představil rozpočet na rok 2022 a přehled investic. Dále 
uvedl, že rozpočet obce k listopadu 2021, po odečtení financování, je v přebytku 1 024 165,02 Kč. 
Hospodářská činnost obce vykázala zisk 684 638,- Kč. 
Pan starosta se dotázal zastupitelů a hostů na případné dotazy k rozpočtu. Po krátké diskusi bylo 
přistoupeno k hlasování. 
  
298/2021-28.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje v souladu s § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů rozpočet obce Dubenec na rok 2022, jako 
vyrovnaný v následujícím sestavení: Celkové příjmy ve výši 16.928.700,- Kč. Celkové výdaje ve výši 
15.523.450,- Kč. Financování ve výši 1.405.250,- Kč. 

10-0-0 

5. Žádost o příspěvek SDH Dubenec  
Pan starosta oznámil, že obec obdržela žádost SDH Dubenec o finanční dar na činnost. Dále uvedl, 
že SDH Dubenec nedočerpalo rozpočtovaný druhý příspěvek na provoz. Jak bylo v minulosti 
zvykem, první příspěvek byl čerpán na sportovní soutěže, druhý na provoz a především na práci 
s dětmi. Pan starosta navrhnul finanční dar ve výši 5000,- Kč schválit. Nebylo dotazů, ani 
připomínek, proto bylo přistoupeno k hlasování o usnesení. 
299/2021-28.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec  
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a) schvaluje finanční dar ve výši 5000,- Kč pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dubenec, 
IČ: 65715721, se sídlem Dubenec 153, 54455 Dubenec u Dvora Králové n.L., 

b) pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy s SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 
Dubenec, IČ: 65715721, se sídlem Dubenec 153, 54455 Dubenec u Dvora Králové n.L., 
zastoupeným Lubošem Lesákem, starostou. 

10-0-0 

6. Žádost Městské knihovny v Trutnově  
Pan starosta přednesl žádost, kterou, jako každý rok, podala Městská knihovna s regionálními 
funkcemi v Trutnově o dotaci na nákup knih do výměnných fondů. Jedná se o 3500,- Kč. Podle slov 
knihovnice paní Jany Matějčkové se jedná o nové knihy, které se v knihovně půjčují nejvíce. 
Navrhuji příspěvek schválit. 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. 
10-0-0 

7. Projednání SoD na zhotovení projektové dokumentace DCOV 
Dubenec I.etapa 
Pan starosta oznámil, že jednal s vítězem poptávkového řízení firmou Akvopro s.r.o. Bohužel došlo 
k tomu, že občané se stále hlásí a je nutné posunout termíny ke zpracování dokumentů pro žádost 
o dotaci, popřípadě ohlášení stavby. Domluvili jsme se na uzávěrce žádostí na I. etapu do 5.1.2022. 
Termíny smlouvy se posunou následovně: Předání zjednodušené dokumentace pro účely podání 
žádosti o dotaci včetně vypracování odborného posudku do 25.2.2022 a podání žádosti pro 
povolení stavby (ohlášení stavby) do 30.6.2022. Ostatní body smlouvy zůstanou nezměněny. Pan 
starosta požádal zastupitele o hlasování o usnesení. 
 
301/2021-28.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec  

a) Schvaluje smlouvu o dílo „Zpracování projektové dokumentace – DČOV Dubenec“ vítěze 
poptávkového řízení společnosti AKVOPRO s.r.o, IČ: 25232343 se sídlem Vyšehradská 
1349/2, 12800, Praha 2 s celkovou nabídkovou cenou 643500,- Kč bez DPH,  

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. 

10-0-0 

8. Žádost SDH Dubenec o použití znaku obce 
Pan starosta přednesl žádost SDH Dubenec. To požádalo zastupitelstvo obce o použití znaku obce 
na domovenkách pro hasičské uniformy. Domovenka bude provedena pouze prostým nadpisem 
nad znak obce „SDH DUBENEC“ a bude na levém rukávu hasičské uniformy. Dle zákona o obcích 
o užití obecního znaku pro jiné subjekty, než organizace zřizované obcí, rozhoduje zastupitelstvo. 
Po krátké diskusi došlo ke změně původně navrženého usnesení, SDH Dubenec smí používat znak 
obce dle svých potřeb, například na vozidlech SDH, propagačních předmětech, diplomech, 
pohárech apod. a ne pouze jako domovenku na rukávu uniformy. Bylo hlasováno o usnesení 
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302/2021-28.ZO 
Zastupitelstvo obce Dubenec dle §34a odst. 3 zák. 128/2000 Sb. zákon o obcích, uděluje souhlas 
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dubenec, IČ: 65715721, se sídlem Dubenec 153, 54455 
Dubenec u Dvora Králové n.L. s užíváním znaku obce. 

10-0-0 

9. Diskuse, závěr 
⁻ Pan Volšička oznámil, že na cestě k poště bliká světlo veřejného osvětlení. 

o Pan starosta mu sdělil, že objedná opravu pana Rejla 
⁻ Pan Volšička dále sdělil, že při změně svozu popelnic je chyba v článku na webu obce. 

o Pan starosta zařídí opravu článku. 
⁻ Pan Čtvrtečka oznámil, že pokud bude více mrznout, pokusí se členové SDH opět o stavbu 

a výrobu ledové plochy u hasičárny. 
o V diskusi pan starosta uvedl, že byl posekán poldr PEO3 na „Vilantické“ straně a 

zaslepen první stupeň odtoku. Pokud voda nastoupá a v únoru umrzne, tak zde bude 
možné bruslit, jako v loňském roce. 

o Pan Čtvrtečka uvedl, že pokud bude sníh a trvalý mráz, bude vyhrnuta plocha vedle 
hasičárny a nastříkána ledová plocha. 

 Pan Joneš mu oponoval, že je zde velký výškový rozdíl a kluziště se bude 
tvořit špatně. Dále uvedl, že pro přípravu kluziště je nutné aby mrzlo vytrvale 
alespoň týden. 

⁻ Pan Joneš uvedl, že pro údržbu chodníků by bylo dobré pořídit zametací kartáč na traktor.  
o Pan Čtvrtečka oznámil, že SDH má zametací kartáč na fréze a problém se sněhem 

je takový, že se kartáč po pár metrech zalepí mokrým sněhem a už nefunguje. 
o Pan Joneš navrhl, aby obec v roce 2023 zakoupila sekací traktor 4x4 s výškovým 

výsypem a příslušenstvím jako je zametací kartáč a radlice na sníh. Dle jeho odhadu 
by cena mohla být kolem 250 tis. Kč. 

⁻ Pan Volšička se dotázal, zda obec bude opět organizovat „Novoroční bruslení“? 
o Pan starosta mu odpověděl, že se pokusí zařídit volnou ledovou plochu ve Dvoře 

Králové n.L., ale bude zde jisté omezení kvůli Covid-19. Pozvánku dá na web obce a 
fcb. 

⁻ Paní Bašová se dotázala na připravovanou rekonstrukci zdravotního střediska. 
o Pan starosta jí odpověděl, že je rekonstrukce kompletně připravena a dotažena až 

po pravomocné stavební povolení. Problémem zůstává financování, protože se jedná 
o komerční prostor a tudíž se mnoho programů nevypisuje. Dále uvedl, že s paní 
doktorkou je zatím dohoda, že do provedení rekonstrukce bude ordinovat střídavě 
v Dubenci a Doubravici, poté rekonstrukci bude ordinovat pouze z Dubence. 

⁻ Další dotaz paní Bašové byl na zdražování nájemného v obecních bytech v návaznosti na 
zvýšenou inflaci. 

o Pan starosta odpověděl, že v nájemních smlouvách je klauzule o zdražení o inflaci a 
tu je možné provést jednou ročně. Do příštího jednání připraví materiál a nájmech a 
možném zdražení o inflaci. 

 
Zastupitelé, ani hosté neměli dalších podnětů do diskuse a tak pan starosta jednání zastupitelstva 
v 21:15 hod. ukončil.  
 
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 16.12.2021  - viz. příloha č.1 - 28. USNESENÍ ZO Dubenec 
konaného dne 16.12.2021.  
Příloha č.2 – Prezenční listina  
Příloha č.3 – Návrh rozpočtu pro rok 2022 
Příloha č.4 – Žádost SDH Dubenec o příspěvek na činnost 
Příloha č.5 – Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace  (Knihovna Trutnov) 
Příloha č.6 – Smlouva o dílo Akvopro s.r.o. 
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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 


