
1. zasedání zastupitelstva obce Dubno 

ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu 

 

Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Jiří Špindler, Martin Roušal, Iva  

                Šmatláková, Miroslav Horák, Jaroslav Falc 

 

Starosta obce Dubno zahájil zasedání v 19.03 hodin 

Jako ověřovatelé zápisu byli jednohlasně zvoleni: Martin Roušal, Iva 

Šmatláková 

Starosta seznámil všechny zúčastněné s programem zasedání: 

1. zahájení, zvolení ověřovatelů, program zasedání 

2. odměny neuvolněným zastupitelům 

3. prodloužení termínu odstranění závad interieru kapličky 

4. pronájem motokrosového areálu 

a) projednání žádosti společnosti Max Cars Plus 

b) vytvoření nové smlouvy o nájmu s p. Tomášem Čermákem 

5. napojení a převzetí vodovodní a kanalizační sítě k pozemkům p.č. 82/1, 

458/4, 458/6, 457/22 v k.ú. Dubno ,, Chaloupky“ 

6. dořešení nedokončených kolaudací dle účtu 042 – nedokončený 

dlouhodobý majetek 

7. zajištění údržby obce 

a) zimní údržba 

b) úklid čekáren a prostranství u kontejnerů 

c) záměr letní údržby obce 

8. odměny pro občany u příležitosti jejich jubilea 

9. vyhláška obce o místním poplatku ze psů 

10. zpráva o zpracování haldy č.9 tříděné kamenivo 

11. diskuze, závěr 

 

pro: 7 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

usnesení: program byl přijat 

  

2. odměny neuvolněným zastupitelům od 1.12.2010: 

místostarosta: 11 421kč 

předseda finančního a kontrolního výboru: 880kč 

členové finančního a kontrolního výboru: 570kč 

zastupitelé: 280kč 

 

     pro: 4 (Pilous, Chmelař, Špindler, Roušal) 

     proti: 2 (Horák, Falc) 

     zdrželi se: 1 (Šmatláková) 



     usnesení: návrh byl přijat 

 

3.  prodloužení termínu odstranění závad interieru kapličky fa. Buzek do  

30.4.2011. Práce budou předány písemně na základě předávacího protokolu 

starostovi obce. Pokud nebudou nedodělky do tohoto data odstraněny, Obec 

Dubno zadá práce jiné firmě a veškeré náklady budou přefakturovány Josefu 

Bůzkovi a ten bude povinnen náklady zaplatit. 

Přítomný Josef Bůzek na výzvu místostarosty obce veřejně potvrdil, že s  

podmínkami v plném rozsahu souhlasí.  

     

     pro: 7 

     proti: 0 

     zdrželi se: 0 

     usnesení: návrh byl přijat 

 

4. pronájem motokrosového areálu: 

a) návrh 4 000kč měsíčně  na tři měsíce dopředu, smlouva bude 

doplněna o podmínky z hlediska životního prostředí 

      

     pro: 7 

     proti: 0 

     zdrželi se: 0 

     usnesení: návrh byl přijat 

            

b) dojde k revizi smlouvy s p. Čermákem o používání motokrosové  

dráhy, dle dohody 

      

     pro: 7 

     proti: 0 

     zdrželi se: 0 

     usnesení: návrh byl přijat 

 

5. napojení a převzetí vodovodní a kanalizační sítě k již zmíněným 

pozemkům: 

je potřeba dodat plnou moc stavebníků, vyjádřění Veolia a svazku obcí a  

potom se dále projedná jak se bude postupovat  

 

     pro: 7 

     proti: 0 

     zdrželi se: 0 

     usnesení: návrh byl přijat 

 

 



 

6. dořěšení nedokončených kolaudací dle účtu 042: 

-rozšíření kanalizace /fa 171/                                                     782 650kč 

-splašk. kanalizace od čp 75 směr Nová Hospoda /fa 200/       259 206kč 

-prodloužení veř. osvětlení /fa 201/                                           225 158kč 

- rozšíření vodovodu a kanalizace ř. 2-1                                    228 502kč 

-stavební práce vodovod /fa 19. r 2010/                                    139 234kč    

-projekt rozšíření vodovodu /fa 22 r 2010/                                    7 800kč 

celkem                                                                                    1 642 550kč      

zastupitelstvo ukládá p. Falcovi  a p. Horákovi do 15.3.2011 připravit 

podklady a dokončit dílo kolaudací 

 

      pro: 4 (Pilous, Chmelař, Špindler, Roušal) 

      proti: 2 (Horák, Falc) 

      zdrželi se: 1 (Šmatláková)  

      usnesení: návrh byl přijat 

 

7. údržba obce: 

a) zimní údržbu bude provádět p. Zárybnický Zdeněk, prohrnutí 

velkou technikou za 600kč/hod. včetně DPH a prohrnutí chodníků  

ruční frézou popřípadě ručně za 300kč jedno prohrnutí, p. Falc 

dodá nabídku na tyto práce 

      

      pro: 7 

      proti: 0 

      zdrželi se: 0 

      usnesení: návrh byl přijat     

               

b) úklid čekáren, vynášení odpadkových košů a úklid okolo 

kontejnerů a v letním období úklid na koupališti včetně vynášení 

koše, termín průběžně dle potřeby obce  bude provádět p. Jech 

Josef  za 1 000kč/ měsíc 

 

      pro: 6 (Pilous, Chmelař, Špindler, Roušal, Falc, Šmatláková) 

      proti: 1 (Horák) 

      zdrželi se: 0 

      usnesení: návrh byl přijat 

 

c) navrhujeme, aby letní údržbu prováděli místní SDH Dubno 

do příštího zasedání se připraví podklady za jakých podmínek 

 

     pro: 6 (Pilous, Chmelař, Špindler, Roušal, Šmatláková, Horák) 

     proti: 0 



     zdrželi se: 1 (Falc) 

     usnesení: návrh byl přijat 

 

8. odměny pro občany u příležitosti jubilea: 

navrhujeme zvýšit tuto odměnu o 250kč ze stávajících 500kč na 750kč 

s platností od 1.1.2011, forma odměny: 500kč v hotovosti a do 250kč 

věcný dar 

 

     pro: 7 

     proti: 0 

    zdrželi se: 0 

    usnesení: návrh byl přijat 

 

9. zavedení vyhlášky o místním poplatku ze psů č. 5/2010 od 1.1.2011 

bude vyvěšena na webových stránkách obce 

 

     pro: 7 

     proti: 0 

     zdrželi se: 0 

     usnesení: návrh byl přijat 

 

10. zpráva o zpracování haldy č.9:  

          zastupitelstvo nesouhlasí s navrženou trasou přes katastrální území obce  

          Dubna 

 

     pro: 7 

     proti: 0 

     zdrželi se: 0 

     usnesení: návrh byl přijat 

 

11. Diskuse: 

Starosta: návrh investic pro obec Dubno 

             : vodné 47.03kč a stočné 37.66kč od 1.1.2011 rozhodl svazek  

               obcí 

             : informace o stavebním řízení objektu p. Slaby 

             : souhlas k pokácení ořechu na pozemku p. Bárty 

             : rozpočet pro obec Dubno  se bude řešit v roce 2011, zatím se  

               pojede na rozpočtové provizorium dle zákona o obcích 

  M.H: vyvolat jednání svazku obcí s Veolií o snížení cen vodného a  

            stočného 

          : přesměrovat staré webové stránky na nové 

          : zda může být program zasedání ve formátu PDF 

          : zda musí být jednací řád, odpověď místostarosty, že není  



           povinnost 

          : vytyčit, kde má obec pozemky pro účely zimní a letní údržby 

           obce 

          : mohla by se pořídit mapa na zeď s vyznačením pozemků obce   

           Dubno 

          : pozvat kominíka pro občany Dubna – nová vyhláška 

Místostarosta: poplatky za komunální odpad v příštím roce zůstávají na  

            letošních cenách 

  L.V.: zjistit, zda je obec pojištěna a jak 

   J.B.: seznam kominíků MF Dnes 1.12.2010 

J.B, Z.Z.: zda přišla odpověď na zamítavý postoj ke skládce na  

            kalových polích 

Starosta ukončil zasedání ve 20.48 hodin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé: ………………………………… 

                      

 

                      ………………………………… 

 

 

Zapisovatel: …………………………………. 

 

 

 

Starosta: ……………………………………... 

 

 

 

 


