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12. zasedání zastupitelstva obce Dubno 
ze dne 18. 3. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno 

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

Starosta obce Dubno Milan Pilous zahájil zasedání v 19.08 hodin 
 

Starosta seznámil všechny zúčastněné s programem 
 
 

PROGRAM: 
 

1. Zahájení, ověřovatelé, zapisovatel, program 
2. Rozpočtové opatření č. 14 
3. Veřejnoprávní smlouva s Městem Příbram o provádění zápisů údajů do 

informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí 
4. Žádost o výstavbu přípojky NN pro pozemek p. č. 314/1 v k.ú Dubno 
5. Prodej akcií České spořitelny 
6. Vyhláška č. 01/2013 – Shromažďování, sběr a třídění komunálního odpadu - 

změna 
7. Prodej pozemku p. č. 350/18 v k. ú. Dubno o výměře 359 m2 
8. Žádost o souhlas s napojením a převzetí síťí  pro 6 rodinných domů přes 

pozemek p. č. 439/1 v k. ú. Dubno 
9. Žádost o souhlas s napojením a převzetí síťí na pozemky p. č. 454/25, 454/24 

a 454/1 v k. ú. Dubno 
10. Žádost o souhlas s napojením a převzetí síťí na pozemky p. č. 259 a 258 v k. 

ú. Dubno 
11. Rozšíření skládky TKO Bytíz 
12. Tradiční závod mopedů o Pohár starosty obce 
13. Různé 
14. Diskuze, závěr 

 
Pan místostarosta opravil bod č. 2, že nejde o rozpočtové opatření č. 14 ale 1/2013 a 
na základě doručených žádostí v minulém týdnu navrhl místostarosta rozšíření 
pogramu dnešní schůze o tři body, a to takto: 
Jako bod číslo: 

13. Žádost o souhlas se stavbou vodovodních přípojek na pozemky p. č. 303/59, 
303/60, 303/61, 297/19, 297/20, 297/21, 297/22 a 297/23 v k. ú. Dubno – 
manželů Vopičkových 

Jako bod číslo: 
14. Žádost o souhlas se stavbou kanalizačních přípojek na pozemky p. č. 303/59, 

303/60, 303/61, 297/19, 297/20, 297/21, 297/22 a 297/23 v k. ú. Dubno – 
manželů Vopičkových 

A jako bod číslo: 
15. Žádost o zproštění úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu – 

manželů Šnoblových 
16. Různé 
17. Diskuze, závěr 
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12. 1. Schválení programu 
 

Návrh usnesení: přijmout program zasedání zastupitelstva 
 

pro: 7 
proti: 0 
 

Usnesení: program zastupitelstva 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. 
 
 

12. 2. Rozpočtové opatření č. 1/2013 
 
Starosta Milan Pilous seznámil zastupitele a občany s rozpočtovým opatřením  
č. 1/2013 
 

a) Návrh usnesení: schválit rozpočtové opatření č. 1/2013 
 
     pro: 7 
     proti: 0 
 
Usnesení: rozpočtového opatření č. 12 bylo schváleno 
 

12. 3. Veřejnoprávní smlouva s Městem Příbram o provádění zápisů 
údajů do informačního systému územní identifikace, adres a 
nemovitostí 
 

     Starosta Milan Pilous rovnou přednesl návrh na usnesení, jelikož všichni 
zastupitelé byli dopředu seznámeni se zněním veřejnoprávní smlouvy s Městem 
Příbram. 
 
Návrh usnesení: schválit uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Městem Příbram o 
provádění zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a 
nemovitostí 
 
     pro: 7 
     proti: 0 
 
Usnesení: Veřejnoprávní smlouva s Městem Příbram o provádění zápisů údajů do 
informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí byla schválena 
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12. 4. Žádost o výstavbu přípojky NN pro pozemek p. č. 314/1 v k. ú. 

Dubno (vyjádření k projektové dokumentaci) 
 

      Starosta Milan Pilous přečetl žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na 
výstavbu kabelové přípojky NN pro pozemek p. č. 314/1 v k. ú Dubno (koordinační 
situace stavby č. IV-12-6016188). 
 
     Místostarosta navrhl, že pokud můžeme něco ovlivnit, tak by ČEZ měla vybudovat 
nový kabelový pilíř s dostatečnou rezervou pro další případné stavebníky v této 
oblasti.  
 
Návrh usnesení: souhlasit s vybudováním nové kabelové přípojky NN pro pozemek 
p. č. 314/1 v k. ú. Dubno za těchto podmínek: 

1) vedení povede pouze po pravé straně od stávajícho podpěrného bodu 
v travnatém pruhu a to po pozemku p. č. 59/1 v k. ú Dubno až před nový 
kabelový pilíř, kde přejde komunikaci v pravém úhlu (viz. schema) 

2) rýha bude povedena těsně kolem plotu a dále v tělese úpatí travnatého svahu 
3) rýha pro uložení kabelového vedení bude v max. šíři 30 cm 
4) po položení kabelového vedení bude terén upraven do původního stavu 
5) žádáme, aby bylo zohledněno v síle kabelového vedení možnost napojení 

dalších stavebníků pro odběr elektrické energie. V územním plánu Dubno se 
počítá se výstavbou dalších cca 14ti rodinných domů v oblasti p. č. 327/7, 
327/11 a 327/15 v k. ú. Dubno, které jsou naproti novému kabelovému pilíři 
 

     pro: 7 
     proti: 0 
 
Usnesení: zastupitelstvo souhlasí s vybudováním nové kabelové přípojky NN pro 
pozemek p. č. 314/1 v k. ú. Dubno za těchto podmínek: 

1) vedení povede pouze po pravé straně od stávajícho podpěrného bodu 
v travnatém pruhu a to po pozemku p. č. 59/1 v k. ú Dubno až před nový 
kabelový pilíř, kde přejde komunikaci v pravém úhlu (viz. schéma) 

2) rýha bude povedena těsně kolem plotu a dále v tělese úpatí travnatého svahu 
3) rýha pro uložení kabelového vedení bude v max. šíři 30 cm 
4) po položení kabelového vedení bude terén upraven do původního stavu 
5) žádáme, aby bylo zohledněno v síle kabelového vedení možnost napojení 

dalších stavebníků pro odběr elektrické energie. V územním plánu Dubno se 
počítá se výstavbou dalších cca 14ti rodinných domů v oblasti p. č. 327/7, 
327/11 a 327/15 v k. ú. Dubno, které jsou naproti novému kabelovému pilíři 

 
12. 5. Prodej akcií České spořitelny a.s. 

 
      Starosta Milan Pilous seznámil zastupitele a občany s návrhem společnosti 
Finance Zlín, která Obci Dubno nabízí za 200 ks akcií České spořitelny 96.000,- 
korun. 
     Místostarosta připomenul zastupitelům a občanům, že stejnou žádost jsme 
projednávali na zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2011. V té době nám stejný 
žadatel nabízel 80.000,- korun tedy o 16.000,- korun méně. 
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Jdena akcie v té době měla hodnotu 815,- korun, dnes má hodnotu 828,- korun, tj. 
165.000,- korun. Obec Dubno v současné době nepotřebuje akcie prodat a trend 
naznačuje vzrůstací tendenci. 
 
Návrh usnesení: Nevyhovět této žádosti a akcie České spořitelny v majetku obce 
Dubno neprodávat. 
 
     pro: 7 
     proti: 0 
 
Usnesení: Akcie České spořitelny nebudou odprodány 

 
 

12. 6. Vyhláška č. 01/2013 – Shromažďování, sběr a třídění komunálního 
odpadu – změna 

 
     Místostarosta Václav Chmelař připomenul zastupitelelům a občanům, že na 
minulém zastupitelstvu se přijali dvě nové vyhlášky obce týkající se komunálního 
odpadu. Každá nová vyhláška se musí zasílat na Ministerstvo vnitra na odbor dozoru 
a kontroly veřejné správy. Vyhláška č. 02/2012 je v pořádku, k vyhlášce č. 01/2012 
jsme obdrželi námitku k článku č. 5, že není v souladu se zákonem. 
Blíže to znamená, že ministerstvo nesouhlasí s povinností každoročního dokládání 
nároku na osvobození platby poplatku. Podle ministerských úředníků zde dochází 
k neoprávněné zátěži poplatníka. 
Navrhuje po konsultaci s Mgr. Kubíkem přijmout Obecně závaznou vyhlášku  
č. 01/2013 s novým zněním článku 5 odst. 2 „NÁROK NA OSVOBOZENÍ VZNIKÁ,  
JE-LI SPRÁVCI POPLATKU PROKAZATELNĚ DOLOŽEN.“ 
 
Návrh usnesení: přijmout Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2013 s novým zněním 
článku 5 odst. 2 „NÁROK NA OSVOBOZENÍ VZNIKÁ, JE-LI SPRÁVCI POPLATKU 
PROKAZATELNĚ DOLOŽEN.“ 
 
     pro: 7 
     proti: 0 
 
Usnesení: Obecně závazná vyhláška č. 01/2013 byla přijata s novým zněním článku 
5 odst. 2 „NÁROK NA OSVOBOZENÍ VZNIKÁ, JE-LI SPRÁVCI POPLATKU 
PROKAZATELNĚ DOLOŽEN.“ 
 
 

12.7. Prodej pozemku p. č. 350/18 v k. ú. Dubno o výměře 359 m2 

 
     Starosta Milan Pilous navrh odprodat pozemek firmě SVZ Centrum  za celkovou 
částku 80.000,- korun vzhledem k dobré spolupráci s výše uvedenou firmou. 
     Místostarosta Václav Chmelař připomenul, že jednání s majiteli skládky bylo velmi 
vstřícné, avšak licitační ohledně ceny. Naší obce se může týkat ve velkém rozsahu 
III. etapa skládky TKO Bytíz. Zde vytváříme dobré základy do dalších let k získání 
finančních prostředků nad rámec běžných příjmů obce, souhlasil s navrženou cenou 
80.000,- korun a navrhl doplacení nájemného za dobu od počátku zahájení provozu 
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skládky ve výši 14.000,- korun a to na základě popudu od zastupitele pana Ing. 
Horáka. 
 

a) Návrh usnesení: odprodat firmě SVZ Centrum pozemek p. č. 350/18 v k. ú. 
Dubno za 500,-/m2 korun s doplatkem nájemného od počátku zahájení 
provozu skládky 14.000,- korun 

   
     pro: M. Horák, V. Pinc 
     proti: M. Pilous, V. Chmelař, J. Špindler, M. Roušal 
     zdrřžel se: J. Falc 
 
Usnesení: návrh nebyl přijat 
 
 

b) Návrh usnesení: odprodat firmě SVZ Centrum pozemek p. č. 350/18 v k. ú. 
Dubno za celkovou výši 80.000,- korun s doplatkem nájemného 14.000,- 
korun za období od počátku zahájení provozu skládky do rozhodnutí o 
odprodeji pozemku 

 
     pro: M. Pilous, V. Chmelař, J. Špindler, M. Roušal 
     proti: M. Horák, V. Pinc 
     zdrřžel se: J. Falc 
 

a) Usnesení: zastupitelé souhlasí s odprodejem pozemku p. č. 350/18 v k. ú. 
Dubno za celkovou výši 80.000,- korun s doplatkem nájemného 14.000,- za 
období od počátku zahájení provozu skládky firmě SVZ Centrum do 
rozhodnutí o odprodeji pozemku 

 
 

12.8. Žádost o souhlas s napojením a převzetí sítí  pro 6 rodinných  
domů přes pozemek p. č. 439/1 v k. ú. Dubno 

 
   Starosta Milan Pilous přečetl žádost podanou panem Tomášem Lázinkou za 
společenství 6 rodinných domů a navrhuje  
 
Návrh usnesení: vydat souhlasné stanovisko s uložením kanalizačního a  
vodovodního řadu přes  pozemek p. č. 439/1 v k. ú. Dubno a převzetí těchto řadů do 
majetku obce po jejich zkolaudování 
 
     pro: 7 
     proti: 0 
 
Usnesení: zastupitelé souhlasí s vydáním souhlasného stanoviska s uložením 
kanalizačního a vodovodního řádu přes pozemek p. č. 439/1 v k. ú. Dubno a převzetí 
těchto řadů do majetku obce po jejich zkolaudování  
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12.9. Žádost o souhlas s napojením a převzetí síťí na pozemky p. č. 
454/25, 454/24 a 454/1 v k. ú. Dubno 

 
      Místostarosta Václav Chmelař seznámil zastupitele i občany s žádostí podanou 
manželi Pilousovými o souhlasné stanovisko k dělení pozemku p. č. 454/24 a 454/1 v 
 k. ú. Dubno a o souhlasné stanovisko s napojením a následným převzetím 
vybudovaných sítí (řady: voda – plyn – kanalizace – veřejné osvětlení) z pozemku  
p. č. 454/25 Obec Dubno v k. ú. Dubno. Dále žádá o souhlasné stanovisko s 
převzetím nově vybudované zpevněné komunikace do majetku obce. Napojení řadu 
bude provedeno na malé točně pod domem manželů Hovorkových. Rozšíření řadů 
bylo řešeno již v loňském roce. Dále navrhuje, aby veškeré náklady hradili žadatelé. 
 
      Před hlasováním pan Milan Pilous upozornil, že v souladu s literou zákona dle 
 § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 oznamuje, že k projednávané věci má jiný osobní 
zájem a v souladu s § 8 odst. 2 téhož zákona žádá o zapsání oznámení do zápisu 
z jednání zastupitelsta.  
 
Návrh usnesení: souhlasit s dělením pozemku p. č. 454/24 a 454/1 v k. ú. Dubno 
pro vybudování zpevněné komunikace a jejím následném převzetím do majetku obce 
a dále souhlasit s napojením řadů (voda, plyn, kanalizace, veřejné osvětlení) na 
obecním pozemku p. č. 454/25 v k. ú. Dubno a jejím prodložením na pozemky p. č. 
454/24 a 454/1 v k. ú. Dubno a jejím následným převzetím do majetku obce. Vše na 
náklady žadatelů. 
 
     pro: 7 
     proti: 0 
 
Usnesení: Obec Dubno souhlasí s dělením pozemku p. č. 454/24 a 454/1 v k. ú. 
Dubno pro vybudování zpevněné komunikace a jejím následném převzetím do 
majetku obce a dále souhlasí s napojením řadů (voda, plyn, kanalizace, veřejné 
osvětlení) na obecním pozemku p. č. 454/25 v k. ú. Dubno a jejím prodložením na 
pozemky p. č. 454/24 a 454/1 v k. ú. Dubno a jejím následným převzetím do majetku 
obce. Vše na náklady žadatelů. 
 

 
12.10. Žádost o souhlas s napojením a převzetí síťí na pozemky p. č. 

259 a 258 v k. ú. Dubno  
 
     Místostarosta Václav Chmelař přednesl žádost manželů Pilousových žádajících o 
souhlasné stavisko s napojením, prodloužením a následným převzetím 
vybudovaných sítí (řady: voda – plyn – kanalizace). Jedná se o lokalitu na konci obce 
směr Praha pod domem manželů Vopičkových. 
Pan místostarosta Václav Chmelař navrhuje vydat souhlasné stanovisko 
s prodloužením řadu na pozemku p. č. 265/1 v k. ů. Dubno, který je v majetku obce  
v současné době však na náklady žadatele. Vzhledem k tomu, že žadatelé žádají o 
prodloužení řadů, které by vedly po obecním pozemku, navrhuji tuto možnost 
financování prodloužení těchto řadů po obecním pozemku na náklady obce řešit na 
příštím zasedání zastupitelstva s přihlédnutím na priority obce. 
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Návrh usnesení: souhlasit s napojením pozemku p. č. 258 a 259 v k. ú. Dubno na 
obecní řady (voda, plyn, kanalizace,) s tím, že k napojení na řady by mělo 
proběhnout na pozemku p. č. 265/1 v k. ú. Dubno, na který je nutno tyto řady přivést. 
Obec Dubno projedná v budoucnu na základě priorit obce vybudování a financování 
řádů na pozemku p. č. 265/1 v k. ú. Dubno, který je v majetku obce Dubno. 
 
     pro: 7 
     proti: 0 
 
Usnesení: zastupitelstvo souhlasí s napojením pozemku p. č. 258 a 259 v k. ú. 
Dubno na obecní řady (voda, plyn, kanalizace,) s tím, že k napojení na řady by mělo 
proběhnout na pozemku p. č. 265/1 v k. ú. Dubno, na který je nutno tyto řady přivést.  
Obec Dubno projedná v budoucnu na základě priorit obce vybudování a financování 
řádů na pozemku p. č. 265/1 v k. ú. Dubno, který je v majetku obce Dubno. 

 
 
 

12.11. Rozšíření skládky TKO Bytíz 
 
 
     Starosta Milan Pilous přednesl žádost SVZ Centrum, skládka TKO Bytíz o 
stanovisko ohledně budoucího možného rozšíření skládky na katastrální území obce 
Dubno. Jedná se o pozemky p. č. 347/10, 349/1, 349/2, 349/3, 349/4, 350/16, 
350/17, 350/18, 350/19, 350/20, 350/45, 352, 353/1, 353/2, 353/3, 353/4, 354, 355/1, 
355/2, 355/3, 355/4, 355/5, 355/6, 356/4, 356/5, 357, 358/1, 358/2, 358/3, 358/4 a 
359/6 v k. ú. Dubno. 
 
     Místostarosta Václav Chmelař použil stejná slova jako u bodu 12. 7., že obec 
Dubno má velké štěstí, že má na svém katastru skládku komunálního odpadu, tečka. 
 
 
Návrh usnesení: souhlasit s rozšířením skládky na výše uvedená území, vzhledem 
k tomu, že pokud bude skládka na tato území rozšířena, bude z toho mít obec 
finanční prospěch 
 
     pro: 7 
     proti: 0 
 
Usnesení: zastupitelstvo souhlasí s rozšířením skládky na výše uvedená území, 
vzhledem k tomu, že pokud bude skládka na tato území rozšířena, bude z totoho mít 
obec finanční prospěch 

 
12.12. Tradiční závod mopedů o Pohár starosty obce 

 
 
     Starosta Milan Pilous seznámil občany s žádostí Pirátů krajnic o možnost 
pořádání Spanilé jízdy mopedů dne 22. 6. 2013 v čase od 8 – 17 hodin. 
Obec pojala tento závod jako tradiční a to o Pohár starosty obce. 
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Návrh usnesení: povolit pořádání závodu mopedů o Pohár starosty obce dne  
22. 6. 2013 v čase od 8 – 17 hodin. S tím, že pořadatelskou službu a uvedení ploch 
do původního stavu, především úklid odpadků zajistí Kamarádi mopedů (Piráti silnic) 
 
     pro: 7 
     proti: 0 
 
Usnesení: zastupitelstvo souhlasí s pořádáním závodu mopedů o Pohár starosty 
obce dne 22. 6. 2013 v čase od 8 – 17 hodin. S tím, že pořadatelskou službu a 
uvedení ploch do původního stavu, především úklid odpadků zajistí Kamarádi 
mopedů (Piráti silnic) 
 

 
 
12.13. Žádost se stavbou vodovodních přípojek na pozemky p. č. 

303/59, 303/60, 303/61, 297/19, 297/20, 297/21, 297/22 a 297/23 v k. 
ú. Dubno – manželé Vopičkovi 

 
 
     Starosta Milan Pilous seznámil zastupitele s žádostí manželů Vopičkových o 
stavbu vodovodních přípojek na shora uvedené pozemky. 
 
Návrh usnesení: souhlasit se stavbou výše uvedených vodovodních přípojek s tím, 
že po vybudování budou zaslepeny. Každý nový vlastník stavebního pozemku, na 
kterém se nachází jednotlivá přípojka z vodovodního řadu, může tuto používat až na 
základě vyjádření 1. SčV Příbram a.s. a po osazení vodoměrem. 
 
     pro: 7 
     proti: 0 
 
Usnesení: zastupitelstvo souhlasí se stavbou výše uvedených vodovodních přípojek 
s tím, že po vybudování budou zaslepeny. Každý nový vlastník stavebního pozemku, 
na kterém se nachází jednotlivá přípojka z vodovodního řadu, může tuto používat až 
na základě vyjádření 1. SčV Příbram a.s. a po osazení vodoměrem. 
 
 

 
 
 
 

 
12.14. Žádost se stavbou kanalizačních přípojek na pozemky p. č. 

303/59, 303/60, 303/61, 297/19, 297/20, 297/21, 297/22 a 297/23 v k. 
ú. Dubno – manželé Vopičkovi 

 
 
     Starosta Milan Pilous seznámil zastupitele s žádostí manželů Vopičkových o 
stavbu kanalizačních přípojek na shora uvedené pozemky. 
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Návrh usnesení: souhlasit se stavbou výše uvedených kanalizačních přípojek s tím, 
že po vybudování budou zaslepeny. Každý nový vlastník stavebního pozemku, na 
kterém se nachází jednotlivá přípojka do kanalizačního řadu, může tuto používat až 
na základě vyjádření 1. SčV Příbram a.s.. 
 
 
     pro: 7 
     proti: 0 
 
Usnesení: zastupitelstvo souhlasí se stavbou výše uvedených kanalizačních 
přípojek s tím, že po vybudování budou zaslepeny. Každý nový vlastník stavebního 
pozemku, na kterém se nachází jednotlivá přípojka do kanalizačního řadu, může tuto 
používat až na základě vyjádření 1. SčV Příbram a.s.. 
 
 
 

12.15. Žádost o zproštění úhrady nákladů na pořízení změny územního 
plánu – manželé Šnoblovi 

 
 
     Starosta Milan Pilous přednesl žádost o zproštění úhrady nákladů na pořízení 
změny územního plánu – manželů Šnoblových.  
Po prozkoumání dokumentů a vlastnických práv bylo zjištěno, že pozemk p. č. 
440/14 v k. ú. Dubno byl ve vlastnictví manželů Šnoblových již před vypracováním a 
schválením územního  plánu obce Dubno (nabytí právní moci dne 22. 10. 2009) a 
tudíž neměla být část totoho pozemku zařazena v územním plánu jako komunikace, 
neboť s manželi Šnoblovými nikdo o tomto nejednal, tímto se zařazení části pozemku 
do územního plánu obce Dubno dostalo protiprávně. 
 
Návrh usnesení: zprostit manžele Šnoblovi úhrady nákladů na pořízení změny č. 1 
územního plánu obce Dubno. Vzhledem k pochybení zastupitelstva obce při tvoření 
původního územního plánu obce Dubno v roce 2009, půjdou náklady na změnu této 
lokality Z2 k tíži obce 
 
     pro: 7 
     proti: 0 
 
Usnesení: manželé Šnoblovi jsou zproštěni úhrady nákladů na pořízení změny č. 1 
územního plánu obce Dubno. Vzhledem k pochybení zastupitelstva obce při tvoření 
původního územního plánu obce Dubno v roce 2009, půjdou náklady na změnu této 
lokality Z2 k tíži obce 
 

12.16. Různé 
 
     Starosta Milan Pilous seznámil zastupitele a občany s hospodařením obce za 
první dva měsíce roku 2013. 
Celkové příjmy jsou 1.950.884,51 korun a výdaje 488.950,74 korun. 
 
      Místostarosta Václav Chmelař připomněl, že bývalý majitel fotovoltaiky do 
dnešního dne nezaplatitl dle darovací smlouvy 150.000,- korun, ale že od majitele    
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pana Horáčka máme písemné vyjádření, že dar zaplatí v průběhu měsíce března 
nebo dubna letošního roku. V příštích dnech vstoupí místostarosta se starostou 
v aktivní jednání a udělají maximum pro mimosoudní vyřešení této situace. Poukázal 
na to, že je škoda vynakládat finanční prostředky na právníky a soudce. 
 
     Dále místostarosta požádal spoluobčany, aby do 15. dubna předkládali své 
žádosti na změny sečení obce. Následně budou provedeny případné úpravy a 
zpracuje se nový plán cečení. 
Místostarosta se zeptal velitele hasičů, zda bude SDH pokračovat ve spolupráci 
s obcí s letní údržbou obce a jestli mají nějaké návrhy, které je možnost předložit 
také do 15. dubna. 
Pan Zdeněk Zárybnický – velitel hasičů potvrdil, že SDH Dubno má zájem o letní 
údržbu obce. 
    . 
      

12.17. Diskuze, závěr 
 
     Pan Ing. Horák se dotazoval na informativní ceník pro prodej dřeva. 
Pan starosta Milan Pilous mu odpověděl, že informativní ceník dřeva je vytvořen a 
uložen ve složce LES k nahlédnutí. 
 
     Dále pan Ing. Horák vznesl návrh na odpodej pozemku pod fotovoltaickou 
elektrárnou, kterou má v pronájmu firma FVE Dubno. 
Pan starosta Milan Pilous mu odpověděl, že sice může vyvolat jednání o odprodeji 
tohoto pozemku, ale vzhledem k tomu, že to je skládka komunálního odpadu 
nepředpokládá, že by firma, která má tento pozemek v pronájmu měla o odkoupení 
pozemku zájem.  
 
     Pan Václav Bárta vznesl dotaz, zda by obec mohla zajistit sběrný kontejner na 
elektroodpad. 
 
     Pan Zdeněk Flachs upozornil na potřebu vyčištění vedení pro povrchovou 
kanalizaci v obci (u Ing. Horáka, u V. Fialové….). 
 
     Pan Ing. Horák navrhl nalepit na kontejnery pro separovaný odpad nálepku 
„Udržujte pořádek kolem kontejneru“. 
Dále vznesl požadavek na vyčištění požární nádrže v Chaloupkách. 
Starosta Milan Pilous odpověděl, že v roce 2012 nechal zaměřit nános bahna 
v požární nádrži a sondama bylo zjištěno, že v průměru je nádrž zanesena od 20 – 
30 centimetrů, pouze v části přítoku, kde je velká hloubka je 80 centimetrů bahna. 
Zatím se požární nádrž čistit nebude, jsou zde důležitejší akce. 
 
     Starosta Milan Pilous na základě požadavku vedení hasičů v čele s velitelem 
panem Zdeňkem Zárybnickým, otevřel otázku pořízení hasičské cisterny pro obec 
Dubno. Tento požadavek doporučil zvláště z důvodu, kdy je požár mimo dosah 
hydrantů a navrhl, aby si zastupitelé rozmysleli do příštího zastupitelstva, jak se 
k tomuto návrhu postaví. 
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     Starosta Milan Pilous  a místostarosta Václav Chmelař navrhli v tomto roce 
umožnit v obecním rybníce zvaným Pazderák odlov ryb za podmínek, které budou 
ujasněny do konce května 2013. 

 
 

 
Zasedání zastupitelstva ukončil starosta Milan Pilous ve 21 hodin 15 minut. 
 

 

 

Ověřovatelé: …………………………….. 

 

 

                     ……………………………... 

 

 

Zapisovatel: ……………………………... 

 

 

Starosta: …………………………………. 

 
 
 
 
Vyvěšeno dne:  28. 3. 2013 
 
 
Sejmuto: …………………… 

 


