
10. zasedání zastupitelstva obce Dubno 
ze dne 10. 9. 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno 

 
Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Jiří Špindler, Václav Pinc, Miroslav Horák,   
                 Martin Roušal, Jaroslav Falc 
 

Starosta obce Dubno Milan Pilous zahájil zasedání v 19.02 hodin 
 

 
Starosta seznámil všechny zúčastněné s programem 
 
 
 

PROGRAM: 
 

1. Zahájení, ověřovatelé, zapisovatel, program 
2. Rozpočtové opatření č. 9 
3. Změna územní studie v lokalitě BV 7  
4. Prodej části pozemku p. č. 464/1 v k. ú. Dubno H. a Z. Jíchovi 
5. Prodej části pozemku p. č. 464/1 v k. ú. Dubno T. Čermák 
6. Darování pozemků p. č. 82/15 a 471/5 v k. ú. Dubno p. Wagnerová 
7. Zvolení přísedícího Okresního soudu v Příbrami 
8. Žádost o souhlas s projektovou dokumentací pro 6 RD lokalita pod Vrchem 
9. Věcné břemeno k pozemku p. č. 439/1 v k. ú. Dubno pro RWE GasNet, s.r.o. 
10. Různé 
11. Diskuze, závěr 

 
                                              
 

1. Schválení programu 
 

Návrh usnesení: 
 

pro: 7 
proti: 0 
 

Usnesení: program byl přijat 
 
 
     Starosta Milan Pilous dále navrhl jako ověřovatele pana Jiřího Špindlera a pana 
Martina Roušala 
 
     pro: 7 
     proti: 0 
 
Usnesení: ověřovateli byli zvoleni Jiří Špindler a Martin Roušal 
 
 
Zapisovatelem byla jednohlasně zvolena Romana Ješinová. 



2. Rozpočtové opatření č. 9 
 
     Starosta Milan Pilous přečetl návh rozpočtového opatření č. 9 
 
Návrh usnesení: schválit návrh rozpočtového opatření č. 9 
 
     pro: 7 
     proti: 0 
 
Usnesení: návrh rozpočtového opatření č. 9 byl přijat 
 

 
3. Změna územní studie v lokalitě BV 7  

 
     Starosta Milan Pilous seznámil zastupitele a občany s žádostí o posouzení 
územní studie v lokalite BV 7 paní Ludmily Machalové, Hostín 1. 
 
Návrh usnesení: souhlasit s návrhem paní Ludmily Machalové za těchto podmínek: 

1) průjezdná komunikace bude obousměrně průjezdná, to znamená, že šířku 
komunikace zkonzultuje s odborem dopravy MěÚ Příbram (pí. Žďánská) 

2) obec souhlasí s připojením na inženýrské sítě 
3) obec se nebude finančně podílet na zhotovení přemostění potoka ani 

s napojením na stávající sítě 
 
     pro: 7 
     proti: 0 
 
Usnesení: návrh paní Ludmily Machalově byl přijat za podmínek: 

1) průjezdná komunikace bude obousměrně průjezdná, to znamená, že šířku 
komunikace zkonzultuje s odborem dopravy MěÚ Příbram (pí. Žďánská) 

2) obec souhlasí s připojením na inženýrské sítě 
3)  obec se nebude finančně podílet na zhotovení přemostění potoka ani 

s napojením na stávající sítě 
 
 
 
 

4. Prodej části pozemku p. č. 464/1 v k. ú. Dubno H. a Z. Jíchovi 
 
     Starosta Milan Pilous předložil žádost o odpodej části pozemku p. č. 464/1 v k. ú. 
Dubno o výměře 792 m2. 
 
Návrh usnesení: odložit rozhodnutí o této žádosti na příští zastupitelstvo 
 
     pro: 7 
     proti: 0 
 
Usnesení: žádost o odprodej části pozemku p. č. 464/1 v k. ú. Dubno se bude řešit 
na dalším zasedání zastupitelstva 
 



5. Prodej části pozemku p. č. 464/1 v k. ú. Dubno T. Čermák 
 

     Starosta Milan Pilous předložil žádost o odpodej části pozemku p. č. 464/1 v k. ú. 
Dubno o výměře 83 m2. 
 
Návrh usnesení: odložit rozhodnutí o této žádosti na příští zastupitelstvo 
 
     pro: 7 
     proti: 0 
 
Usnesení: žádost o odprodej části pozemku p. č. 464/1 v k. ú. Dubno se bude řešit 
na dalším zasedání zastupitelstva 
 
 
 

6. Darování pozemků p. č. 82/15 a 471/5 v k. ú. Dubno p. 
Wagnerová 

 
     Starosta Milan Pilous přečetl návrh paní Marie Wagnerové, která nabízí obci 
Dubno darování či odprodej pozemků p. č. 82/15 a 471/5 v k. ú. Dubno za 
symbolickou cenu 100,.Kč za jednotlivý pozemek. Tento návrh výše jmenovaná 
nabízí z důvodu umožnění realizace prodloužení obecní kanalizace. 
 
Návrh usnesení: odkoupit od paní Marie Wagnerové pozemek p. č. 82/15 a p. 
č.471/5 v k. ú. Dubno obec Dubno sousedící s obecní komunikací p. č. 82/1 v k. ú. 
Dubno za těchto podmínek: 

1) pozemky p. č. 82/15 apod. č.  471/5 v k. ú. Dubno budou odkoupeny každý 
jednotlivý za symbolických 100,- Kč. Kupní smlouva bude vypracována na 
náklady obce Dubno včetně úhrady daně z převodu nemovitosti. 

2) jako kompenzaci za tyto pozemky obec Dubno nebude požadovat poplatek z a 
připojení na inženýrské sítě (kanalizační a vodovodní řád, plynový řád) od 
stavebníků, kteří budou vlastnit pozemky p. č. 470/6 – 3 domy a p. č. 470/7 – 
4 domy, které je rozdělen pomocným geometrickým plánem na p. č. 470/7,  
p. č. 470/8, p. č. 470/9 a p. č. 470/10 v k. ú. Dubno. Tento pomocný 
geometrický plán, včetně územní studie je přílohou žádosti. Přípojení na 
inženýrské sítě si hradí stavebník. Předpokládaná realizace prodloužení 
obecního kanalizačního řádu je do konce roku 2014. 

 
     pro: 7 
     proti: 0 
 
Usnesení: zastoupitelstvo souhlasí s odkoupením pozemků p. č. 82/15 a p. č. 471/5 
v k. ú. Dubno obec Dubno sousedící s obecní komunikací p. č. 82/1 v k. ú. Dubno za 
těchto podmínek: 

1) pozemky p. č. 82/15 a p. č.471/5 v k. ú. Dubno obec Dubno budou odkoupeny 
každý jednotlivý za symbolických 100,- Kč. Kupní smlouva bude vypracována 
na náklady obce Dubno včetně úhrady daně z převodu nemovitosti. 

2) jako kompenzaci za tyto pozemky obec Dubno nebude požadovat poplatek za 
připojení na inženýrské sítě (kanalizační a vodovodní řád, plynový řád) od 



stavebníků, kteří budou vlastnit pozemky p. č. 470/6 – 3 domy a p. č. 470/7 – 
4 domy, které je rozdělen pomocným geometrickým plánem na p. č. 470/7,  
p. č. 470/8, p. č. 470/9 a p. č. 470/10 v k. ú. Dubno obec Dubno. Tento 
pomocný geometrický plán, včetně územní studie je přílohou žádosti. 
Přípojení na inženýrské sítě si hradí stavebník. Předpokládaná realizace 
prodloužení obecního kanalizačního řádu je do konce roku 2014. 

 
 

7. Zvolení přísedícího Okresního soudu v Příbrami 
 
     Starosta Milan Pilous přečetl žádost Okresního soudu v Příbrami o opětovné 
zvolení pana Karla Šmatláka přísedícím Okresního soudu v Příbrami pro nové 
volební období rok 2012 - 2016. 
      Místostarosta Václav Chmelař navrhuje, aby před další volbou přísedícího 
Okresního soudu v Příbrami, která se bude konat za 4 roky, byli oslovení další 
zájemci z řad občanů obce Dubno. 
 
Návrh usnesení: zvolit pana Karla Šmatláka jako přísedícího Okresního soudu 
v Příbrami na další volební období 
 
     pro: 7 
     proti: 0 
 
Usnesení: pan Karel Šmatlák byl zvolen přísedícím Okresního soudu v Příbrami na 
další volební období a to 2012 - 2016 
 
 

8. Žádost o souhlas s projektovou dokumentací pro 6 RD lokalita 
pod Vrchem 

 
     Starosta Milan Pilous přečetl Žádost o souhlas s projektovou dokumentací pro 6 
RD lokalita pod Vrchem. 
 
 
Návrh usnesení: souhlasit s projektovou dokumentací pro 6 RD lokalita pod Vrchem 
za podmínek, že bude zajištěna bezproblémová dopravní obslužnost této lokality 
(vjezd a otočení popelářského vozu, prohrnování sněhu, vjezd požární techniky a 
bezpečnostních složek) 
 
     pro: 7 
     proti: 0 
 
Usnesení: zastupitelstvo souhlasí s projektovou dokumentací pro 6 RD lokalita pod 
Vrchem za podmínek, že bude zajištěna bezproblémová dopravní obslužnost této 
lokality (vjezd a otočení popelářského vozu, prohrnování sněhu, vjezd požární 
techniky a bezpečnostních složek) 
 
 
 



9. Věcné břemeno k pozemku p. č. 439/1 v k. ú. Dubno pro RWE 
GasNet, s.r.o. 

 
     Starosta Milan Pilous přednesl žádost o souhlas s uzavřením smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlas se zřízením stavby plynárenského 
zařízení a uložení tohoto zařízení na pozemku obce Dubno. Jedná se o pozemek p. 
č. 439/1 v k. ú. Dubno v obci Dubno a výše uvedená smlouva bude uzavřena 
s firmou RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem. 
 
Návrh usnesení: souhlasit s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dále souhlasit se zřízením stavby plynárenského zařízení a 
uložení tohoto zařízení na pozemku obce Dubno. Jedná se o pozemek p. č. 439/1 
v k. ú. Dubno v obci Dubno a výše uvedená smlouva bude uzavřena s firmou RWE 
GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem 
 
     pro: 7 
     proti: 0 
 
Usnesení: zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dále souhlasí se zřízením stavby plynárenského zařízení a 
uložení tohoto zařízení na pozemku obce Dubno. Jedná se o pozemek p. č. 439/1 
v k. ú. Dubno v obci Dubno a výše uvedená smlouva bude uzavřena s firmou RWE 
GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem 
 
 
 

10. Různé 
 

     Pan Jiří Špindler vznesl dotaz, zda obec Dubno bude řešit semafor v obci. 
Starosta Milan Pilous mu odpověděl, že pokud ze skládky odpadu budeme dostávat 
po jednání s městem Příbram více finančních prostředků, bude otázka semaforu 
v obci opět otevřena. 
 
     Starosta Milan Pilous informoval zastupitele a občany obce o pořádání kulturní 
akce dne 18. 10. 2012. Jedná se o zájezd na divadelní přestavení do pražského 
Branického divadla na hru „ Víš přece, že neslyším, když teče voda“. 
Cena lístuku je 400,- korun a bonus od obce je, že při zakoupení jednoho lístu je 
druhý lístek zdarma. Dopravu zajišťuje a hradí obec Dubno. Vstupenky jsou určeny 
přednostně pro obyvatele obce a jejich rodinné příslušníky. 
 
 

11.  Diskuze, závěr 
 

    Místostarosta Václav Chmelař informoval o stavu zřízení odpočovacích pruhů ze 
směru Praha – Příbram do obce Dubno. 
Realizace odbočovacích pruhů je před dokončením. 
      
 
Zasedání zastupitelstva ukončil starosta Milan Pilous ve 20 hodin 30 minut. 
 



 

Ověřovatelé: …………………………….. 

 

                     ……………………………... 

 

 

Zapisovatel: ……………………………... 

 

 

Starosta: …………………………………. 

 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 12. 9. 2012 
 
 
Sejmuto: …………………… 

 


