24. zasedání zastupitelstva Obce Dubno
ze dne 9. 3. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno
Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Bc. Jiří Špindler, Martin Roušal,
Štěpánka Černá, Josef Vopička, Michal Křísa
Starosta obce Dubno Milan Pilous zahájil zasedání v 19:03 hodin a přivítal zastupitele a
ostatní přítomné.
Jako zapisovatelku navrhl starosta Milan Pilous paní Romanu Ješinovou.
pro: všichni zastupitelé
proti: 0
Usnesení: Zapisovatelkou byla zvolena paní Romana Ješinová.
Dále starosta obce Milan Pilous navrhl ověřovatele zápisu pana Martina Roušala a pana
Josefa Vopičku.
pro: M.Pilous, V.Chmelař, M.Roušal, J.Špindler, M.Křísa, Š.Černá, J.Vopička
proti: 0
Usnesení: Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Josef Vopička pan Martin Roušal.

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení, ověřovatelé, zapisovatel, program
Rozpočtové opatření č. 1/2015
Finanční dar pro judistu F. Puce ml.
Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku p.č. 297/21 (Ing. Padevět)
Příjezdová komunikace pro 6 rodinných domů pozemek p.č. 436/17 (pod Vrchem)
Vyhláška č. 01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem
7. Revokace usnesení č. 23.10. Smlouva o výpůjčce EKO-KOM ze dne 15.12.2014
8. Směna pozemků p.č.460/2 za 453/22, 82/18 a 442/3 v k.ú. Dubno (J.Kočí)
9. Žádost s dělením pozemku p.č. 470/6 v k.ú. Dubno (M.Wagnerová)
10. Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku p.č. 470/7 (R. Ješinová)
11. Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku p.č. 436/18 (Ing. Molková a
Ing.Švarc)
12. Žádost o finanční příspěvek na stavbu komunikace na pozemku p. č. 473/6 a 115/8
k. ú. Dubno (L.Machalová)
13. Žádost o stanovisko obce k novostavbě rodinného domu (N.Pithartová)
14. Vstup do dobrovolného svazku obcí (DSO) v rámci obcí s rozšířenou působností
(ORP)
15. Různé
16. Diskuze, závěr

Starosta Milan Pilous doplnil program zastupitelstva o bod č. 13. Žádost o stanovisko obce
k novostavbě rodinného domu (N.Pithartová) a o bod č. 14. Vstup do dobrovolného svazku
obci (DSO) v rámci obcí s rozšířenou působností (ORP).
Návrh usnesení: Souhlasit s upraveným programem zastupitelstva.
pro: všichni zastupitelé
proti: 0
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Usnesení: Program zastupitelstva byl přijat v upravené podobě.
24. 2. Rozpočtové opatření č. 1/2015
Paní Romana Ješinová přečetla Návrh rozpočtového opatření č. 1/2015.
Pan Vopička měl dotaz k paragrafu knihovních vložek.
Starosta Milan Pilous mu to s místostarostou Václam Chmelařem vysvětlili. Pan místostarosta
Dále pan místostarosta Václav Chmelař řekl: „Navrhuji z návrhu rozpočtového opatření vyřadit
bod č. 3, který se týká lokality Machalová, kterou budeme teprve dnes projednávat. Pokud
dnes schválíme příspěvek, tak není problém zařadit do rozpočtového opatření na příštím
zasedání.“
pro: J.Špindler, M.Roušal, M.Křísa, M.Pilous, V. Chmelař
proti: 0
zdržel se: Š.Černá, J.Vopička
Usnesení: Zastupitelstvo přijalo upravený návrh rozpočtového opatření č. 1/2015.
24.3. Finanční dar pro judistu F. Puce ml.
Starosta Milan Pilous přednesl návrh na finanční dar pro judistu Františka Puce mladšího ve
výši 10.000,- korun.
Pan Vopička přednesl návrh na finanční dar ve výši 15.000,- korun.
1) Návrh: Poskytnout finanční dar pro judistu Františka Puce mladšího ve výši 10.000,korun.
pro: M.Pilous, V.Chmelař
proti: M.Křísa, Š.Černá, J.Špindler, M.Roušal, J.Vopička
2) Návrh: Poskytnout finanční dar pro judistu Františka Puce mladšího ve výši 15.000,korun.
pro: M.Křísa, Š.Černá, J.Špindler, M.Roušal, J.Vopička
proti: M.Pilous, V.Chmelař
Usnesení: Zastupitelstvo odsouhlasilo finanční dar pro judistu Františka Puce mladšího ve
výši 15.000,- korun.
24. 4. Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku p. č. 297/21
(Ing. Padevět).
Starosta Milan Pilous přednesl Žádost pana Ing. Padevěta a navrhl souhlasit se žádostí.
Návrh: Souhlasit se stavbou rodinného domu na pozemku p. č. 297/21 Ing. Daniela Padevěta
a s napojením RD na vodovodní a kanalizační řad obce Dubno.
pro: všichni zastupitelé
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: Zastupitelé souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p. č. 297/21
Ing. Padevěta a s napojením RD na vodovodní a kanalizační řad obce Dubno.
24. 5. Příjezdová komunikace pro 6 rodinných domů pozemek p.č. 436/17 (pod Vrchem)
Starosta Milan Pilous seznámil přítomné s pojektem příjezdové komunikace a zkonstatoval, že
takto vyprojektovaná je v pořádku. Dle vyjádření a doporučení stavebního úřadu silničního
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odboru města Příbram, by mělo těleso komunikace v rodinné zástavbě obce být minimálně
400 mm z čehož poslední dvě finální vrstvy by měly být 5 cm OKS a
5 cm ABS.
Návrh usnesení: Souhlasit s realizací příjezdové komunikace pro 6 rodinných domů na
pozemku p. č. 436/17 pod Vrchem dle projektové dokumentace s tím, že celkové těleso
komunikace bude 400 mm z čehož poslední dvě finální vrstvy budou 5 cm OKS a
5 cm ABS.
pro: všichni zastupitelé
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: Zastupitelé souhlasí s realizací příjezdové komunikace pro 6 rodinných domů na
pozemku p. č. 436/17 pod Vrchem dle projektové dokumentace s tím, že celkové těleso
komunikace bude 400 mm z čehož poslední dvě finální vrstvy budou 5 cm OKS a
5 cm ABS.
24. 6. Vyhláška č. 01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním
odpadem
Místostarosta Václav Chmelař řekl: „Navrhuji dnes přijmout novou vyhlášku obce o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění odpadů pod číslem 01/2015, která nahradí
stávající 02/2012. Na základě nového zákonu o odpadech, který platí od
1. ledna je potřeba napravit nedostatky. Tato vyhláška řeší nové biologický odpad a kovy,
které nejsou v současné vyhlášce řešeny. V praxi to znamená, že na stanoviště u obchodu a u
nádrže přidáme malé nádoby černé barvy na kovy. Druhou změnou bude, že na dočasné
úložiště U Křížku umístíme nově nádobu hnědé barvy na bioodpad. Vše ostatní platí jako
doposud. Účinnost vyhlášky bude od 1.4.2015. Navrhuji tedy Vyhlášku č.01/2015 přijmout, tak
jak je předložena.“
Zastupitel pana Josef Vopička měl připomínku, že návrh vyhlášky nebyl předložen
s předstihem, aby ho zastupitelé mohli prostudovat před projednáváním na zastupitelstvu.
Pan místostarosta řekl, že připomínku bere na vědomí.
Návrh usnesení: Přijmout Vyhlášku č. 01/2015 tak, jak je předložena s účinností od
1. 4. 2015.
pro: všichni zastupitelé
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: Zastupitelé přijali Vyhlláčku č. 01/2015 tak, jak je předložena, s účinností od
1. 4. 2015.
24. 7. Revokace usnesení č. 23.10 Smlouva o výpůjčce EKO-KOMu ze dne 15.12.2014
Starosta Milan Pilous informoval přítomné, že tento bod do zastupitelstva navrhl on a řekl:
„Dne 4. 2. 2015 byli svoláni zastupitelé na Radu starosty obce k opětovnému projednání
návrhu firmy EKO-KOM uzavřít Smlouvu o výpůjčce na nádoby na separovaný odpad.
Rada souhlasila s uzavřením smlouvy s touto firmou a zavázala se při příštím jednání
zastupitelstva revokovat usnesení č. 23.10 ze dne 15.1.2014 a odsouhlasit v tomto
zastupitelstvu smlouvu s EKO-KOMem, aby zákonu bylo učiněno zadost.“
Návrh usnesení: Souhlasit s revokací usnesení č. 23.10. ze dne 15. 12. 2014 a s uzavřením
Smlouvy o výpůjčce s firmou EKO-KOM na sběrné kontejnery na separovaný odpad.
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pro: všichni zastupitelé
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s revokací usnesení č. 23.10. ze dne 15. 12. 2014 a
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce s firmou EKO-KOM na sběrné kontejnery na separovaný
odpad.
24. 8. Směna pozemků p.č. 460/2 za 453/22, 82/18 a 442/3 v k.ú. Dubno (J.Kočí)
Starosta Milan Pilous seznámil přítomné se situací, kdy pan Jiří Kočí je vlastníkem pozemků,
na kterých má obec vybudovanou historickou komunikaci. Směnou pozemků dojde
k narovnání vzájemných vztahů.
Návrh usnesení: Souhlasit se směnou pozemků p. č.460/2 v majetku obce za pozemky
p. č. 453/22, 82/18 a 442/3 v k.ú. Dubno v majetku pana Jiřího Kočího.
pro: V.Chmelař, M.Pilous, J.Špindler, M.Roušal, M.Křísa, J.Vopička
proti: 0
zdržel se: Š.Černá
Usnesení: Zatupitelé souhlasí se směnou pozemků p. č.460/2 v majetku obce za pozemky p.
č. 453/22, 82/18 a 442/3 v k. ú. Dubno v majetku pana Jiřího Kočího.
24. 9. Žádost s dělením pozemku p. č. 470/6 v k. ú. Dubno (M.Wagnerová)
Starosta Milan Pilous připomněl, že na minulém zasedání zastupitelstva nebyl schválen GMP
paní Marii Wagnerové, jelikož pozemek na příjezdovou komunikaci byl pouze 3,5 metru široký.
Dle nového GMP č. 624/77/2014 je tato komunikace 5,5 metru široká, což je dostačující.
V budoucnu takto širokou komunikaci po kolaudaci obec převezme a bude udržovat.
Návrh usnesení: Souhlasit s dělením pozemku p. č. 470/6 v k. ú. Dubno dle přiloženého GMP
č. 624-77/2014 a po kolaudaci převezme obec komunikaci za podmínek, že bude těleso
komunikace 400 mm, z čehož poslední dvě finální vrstvy budou 5 cm OKS a 5 cm ABS.
pro: všichni zastupitelé
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: Zastupitelé souhlasí s dělením pozemku p. č. 470/6 v k. ú. Dubno dle přiloženého
GMP č. 624-77/2014 a po kolaudaci převezme obec komunikaci za podmínek, že bude těleso
komunikace 400 mm, z čehož poslední dvě finální vrstvy budou 5 cm OKS a 5 cm ABS.
23. 10. Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku p.č. 470/7
(R. Ješinová)
Starosta Milan Pilous seznámil přítomné s žádostí paní Romany Ješinové o vydání
souhlasného stanoviska se stavbou rodinného domu na pozemku p. č. 470/7 v k. ú. Dubno a
dále s napojením na vodovodní a kanalizační řád obce a napojením na komunikaci.
Návrh usnesení: Souhlasit se stavbou rodinného domu na pozemku p. č. 470/7 v k. ú. Dubno
a dále s napojením na vodovodní a kanalizační řád obce a napojením na komunikaci.
pro: všichni zastupitelé
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: Zastupitelé souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p. č. 470/7 v k. ú.
Dubno a dále s napojením na vodovodní a kanalizační řád obce a napojením na komunikaci.
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24. 11. Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku p.č. 436/18 (Ing.
Molková a Ing.Švarc)
Starosta Milan Pilous informoval o Žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci na pozemku
p.č. 436/18 Ing. Molkové a Ing.Švarce pro stavební řízení.
Návrh usnesení: Souhlasit projektovou dokumentací na pozemku p. č. 436/18
Ing. Molkové a Ing. Švarce pro stavební řízení.
pro: všichni zastupitelé
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: Zastupitelé souhlasí projektovou dokumentací na pozemku p. č. 436/18
Ing. Molkové a Ing. Švarce pro stavební řízení.
24. 12. Žádost o finanční příspěvek na stavbu komunikace na pozemku p. č. 473/6 a
115/8 k. ú. Dubno (L.Machalová)
Statosta Milan Pilous přečetl přítomným Žádost o finanční příspěvek na stavbu komunikace na
pozemku p. č. 473/6 a 115/8 v k. ú. Dubno, kde bylo uvedeno, o kolik
korun se investorovi zvedly náklady na tuto komunikaci na základě požadavku obce, aby tato
komunikace byla průjezdná (proti původní slepé silnici s točnou), což znamená vybudování
propustku (přemostění) přes bezejmený potok, změna povrchu z původního odsouhlaseného
recyklátu na skladbu doporučenou MěU PB odbor dopravy a to celkem 400 mm z čehož
poslední 2 vrstvy budou 5 cm OKS a 5 cm ABS. Dále vybudování drenáže pro odvod spodní
vody s většími parametky propustnosti pro ochranu stávajích domů. Vícenáklady na tyto práce
vzrostli o 705.000,- korun dle předloženého rozpočtu majitelkou.
Místostarosta Václav Chmelař řekl: „Chtěl bych upozornit, že jde o citlivou záležitost a měli
bychom dobře zvážit všechny okolnosti této žádosti. Musíme mít jasné důvody, proč ano či ne.
Na prosincovém zastupitelstvu jsme již o této lokalitě hovořili. Zde nesouhlasím s návrhem
starosty s možností o odsunutí rozhodnutí na příští schůzi. Jsme tady, abychom rozhodovali a
hlavně, o této situaci již víme 3 měsíce a nijak se nezmění do dalšího zasedání.“
Pan Josef Vopička rozpoutal diskusi a dále navrhl, aby obec přispěla paní Ludmile Machalové
239.000,- korun, co je výše skutečných nákladů na vybudování propustku.
Pan Aleš Steiner se připojil k diskusi a navrhl, aby bylo rozhodnuto na tomto zasedání
zastupitelstva o tomto příspěvku, jelikož se tady sešlo kvůli tomuto projednávání hodně lidí.
Dále připomněl, že na pozemcích paní L. Machalové byl vždy močál a i on, když kdysi stavěl
svůj dům, musel vykopat velké základy. Dle jeho názoru zde obec neměla vůbec povolit
v územním plánu zástavbu rodinými domy. Uvedl, že se zde jedná o investici soukroméno
investora, který chce obecní peníze na zhodnocení svých pozemků, což se mu nelíbí.
Pan Pulktrábek, který zastupuje paní L. Machalovou (která byla přítomna) řekl, že celá tato
peripetie okolo této komunikace již trvá 3 roky a prošla určitým vývojem tj. nejdříve byla
zastupitelstvem schválena silnice s točnou, pak byla na žádost obce přepracována projektová
dokumentace na průjezdnou komunikaci dle požadavků obce a nakonec investor i přistoupil na
úpravy této komunikace na ochranu stávajících soukromých domů, čímž samozřejmě narostly
náklady minimálně o výše již uvedených 705.000,- korun.
Paní Jana Prokopová konstatovala, že z pozemků paní L. Machalové k ní teče spousta vody
při větších deštích a že měla přislíbenou pomoc a návrh řešení této situace od obce a nikdy se
nic takového neuskutečnilo a ani to nikdy neprošlo zápisem zastupitelstva, což jak řekla, jí
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mrzí. Dále řekla, že se jí nelíbí, že by obec přispívala novému investorovi, když ona tady bydlí
již řadu let a nikdo jí nic nepřispěl.
Místostarosta Václav Chmelař reagoval na diskusi a řekl: „Nebojím se precedentu, jak zde
hovořila paní Prokopová a Aleš Šteiner. Já osobně umím dobře rozlišit důvody proč finanční
příspěvek poskytnout. Dokonce si myslím, že tzv. “petiční spoluobčané” nebudou stavbu
blokovat, protože si dobře uvědomují, že máme v letošním rozpočtu připravené peníze na
novou komunikaci směr Ostrý Vrch, o kterou nás již několik let žádají občané, kteří zde bydlí a
jezdí po štěrku. Navíc máme od investora slíbené a podepsané, že propustek bude hotov do
31.8.2015, tak, abychom mohli naší stavbu komunikaci u tohoto propustku napojit.“
Pan Aleš Steiner opět uvedl, že stavebník musel předpokládat, že na močálu se mu stavba
komunikace prodraží a dále řekl, že si přeje, aby v této lokalitě byl co nejmenší provoz, což s
průjezdnou komunikací nebude a připomněl, že nebyl přizván, když se jednalo o změně
neprůjezdné komunikace na průjezdnou.
Místostarosta Václav Chmelař řekl: „Abychom se posunuli dále, navrhuji. Mám dva důvody
proč žádosti vyhovět. Vidím zde protipovodňová opatření, která by měla zlepšit podmáčené
pozemky pod lokalitou Machalová, zde jsme žádali při osobním jednání dne 19.11.2014 o
hlubší drenážní těleso s ohledem na dešťové a spodní vody. Za druhé, tím, že jsme trvali na
tom, aby investor místo točny udělal propustek a celou komunikaci, vznikne pro obec nová
průjezdná komunikace, kterou budou využívat ostatní občané. Navrhuji, abychom žádosti
vyhověli a schválili finanční příspěvek. Navrhuji 200.000 korun.“ Dále požádal starostu o
hlasování a zeptal se zastupitele J. Vopičky, jestli i nadále trvá na původním návrhu 239.000
korun.
Pan Josef Vopička řekl, že netrvá.
Návrh: Přispět paní L. Machalové částkou 200.000,- korun na zhotovení propustku pro
zprůjezdnění komunikace v rámci stavby nové komunikace. Pro obec je důležité, aby tato
komunikace byla průjezdná a zokruhovaná s původní komunikací obce a zvýší se dopravní
bezpečnost.
pro: všichni zastupitelé
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: Zastupitelé odsouhlasili příspěvek paní L. Machalové ve výši 200.000,- korun na
zhotovení propustku pro zprůjezdnění komunikace v rámci stavby nové komunikace. Pro obec
je důležité, aby tato komunikace byla průjezdná a zokruhovaná s původní komunikací obce a
zvýší se dopravní bezpečnost.
24. 13. Žádost o stanovisko obce k novostavbě rodinného domu (N.Pithartová)
Statosta Milan Pilous přečetl dodatečnou Žádost o souhlasné stanovistko k novostavbě
rodinného domu slečny Nikoly Pithartové a navrhl souhlasit s projektovou dokumentací a
se stavbou novostavby rodinného domu na pozemku p. č. 436/20 v k. ú. Dubno.
pro: všichni zastupitelé
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: Zastupitelé souhlasí s projektovou dokumentací a se stavbou novostavby
rodinného domu na pozemku p. č. 436/20 v k. ú. Dubno.
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24. 14. Vstup do dobrovolného svazku obcí (DSO) v rámci obcí s rozšířenou
působností (ORP)
Statosta Milan Pilous se odvolal na již prostudovaný materiál, který zastupitelé obdrželi již
předem, a připomněl, že obec Dubno je již ve svazku MAS Brdy.
Návrh: Nevstupovat zatím do tohoto svazku.
pro: všichni zastupitelé
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: Zastupitelé souhlasí s tím, že obec Dubno nevstoupí do tohoto dobrovolného
svazku obcí.
24. 15. Různé
Statosta Milan Pilous oznámil, že ve dnech 17. – 19. dubna 2015 budou v prostoru před
prodejnou Smíšeného zboží přistaveny kontejnery na nebezpečný odpad.
Dále informovat občany, že dne 18. 5. 2015 pořádá obec zájezd do Divadla Radka
Brzobohatého na představení Sodoma Gomora.
Ještě připomněl, že dnes po poledni bylo do rybníka Pazderáku dovezeno 318 kg ryb.
Pan Michal Křísa se připojil s tím, že dne 18. dubna 2015 budou hasiči svážet železný odpad.
24.16. Diskuse
Pan Zdeněk Zárybnický se dotazoval, zda je někde doloženo, že by firma Nodyrena,s. r. o.
měla obci přispívat na kanalizaci.
Starosta Milan Pilous přečetl zápis z 15 zastupitelstva ze dne 23.9.2013 bod č. 15.24 kde
stojí: „ Zastupitelstvo souhlasí s biologickou čistírnou odpadních vod a trvá na původním
projektu Sportovního centra pana Josefa Slaby, tedy na klasické čistírně odpadních vod
s vypouštěním přečištěné vody do bezejmeného potoka dle původního projektu. V případě
potřeby uděluje souhlas s napojením na obecní kanalizační řad, pokud to bude technicky
možné. S firmou Nodyrena s.r.o. nebyla uzavřena žádná smlouva o finančním příspěvku obci.“
Místostarosta Václav Chmelař se odkázal na zápis z prosincového zastupitelstva a vyjádření
starosty Pilouse. Dále řekl: „Můj názor se nezměnil, není písemně doloženo a mimo M. Horáka
si nikdo jiný nevzpomněl.“
Dále pan Zdeněk Zárybnický se dotazoval, proč nebyl osloven ve výběrovém řízení pro
nabídku na odvoz bahna z požární nádrže v Chaloupkách.
Starosta Milan Pilous konstatoval, že práce na odbahnění požární nádrže v Chaloupkách se
řešili jako kompletní a to včetně odbagrování, odvozu a následném uložení na vlastní skládku
a pan Zdeněk Zárybnický nemá na tyto práce oprávnění. Pan Zdeněk Zárybnický dle výpisu
z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v Ares má povolenou ekonomickou činnnost:
pěstování obilovin, luštěnin, olejnatých semena a živočišnou výrobu.
Pro práce revitalizace (odbahnění) rybníků je potřeba živnostenský list na zemní práce a na
vodohospodářské práce (revitalizace vodních toků). Pan Zdeněk Zárybnický tyto živnostenské
listy nevlastní a tudíž tyto práce nemůže dle zákona ani provádět.
Ještě pan Zdeněk Zárybnický poukazoval na to, že obec neušetřila za ukládání rybničního
sedimentu, jak hlásá starosta.
Starosta Milan Pilous odpověděl: „Při zajišťování uložení rybničního sedimetu z požární
nádrže v Chaloupkách jsem musel řešit i uložení tohoto sedimentu dle zákona u autorizované
7

firmy. Firma SVZ Centrum nabídla obci uložení sedimentu za 242,- Kč za tunu včetně DPH.
Na základě rozboru vzorku rybničního sedimentu jsem toto dále řešil s MěU Příbram odbor
životního prostředí a podal jsem žádost o souhlas s uložením tohoto rybničního sedimentu na
pozemek obce vedený jako neplodná půda v oblasti „Hulí“.
Odbor ŽP se k mé žádosti vyjádřil kladně, a proto mohu tvrdit, že jsem ušetřil obci cca
200 tisíc korun za uložení rybničního sedimentu.“
Pan Ing. Miroslav Horák upozornil na to, že na skládce Pichce narůstá návoz zeminy. Podle
jeho odhadu cca 400 m3.
Připojil se pan A. Steiner a dotazoval se, jaktože narůstá skládka, když je uzavřena.
Pan místostarosta Václav Chmelař řekl: „Navezenou zeminu jsem viděl, neumím odhadnout
kolik jí tam je. Pan Furch z firmy Mercator mi potvrdil, že jde o zeminu z točny a že starosta
věděl o tom, že se tam vyvezlo.“
Starosta Milan Pilous řekl, že firma Mercator měla ve výjmečné situaci a v minimálním
množství možnost uložit výkopovou zeminu v lokalitě Pichce, kde již v dřívějších letech vznikla
neřízená skládka zeminy. Přístup do této lokality není nijak zabezpečen. Firma Mercator
uložila na uvedené místo 50 tun výkopového materiálu a cena za uložení byla odečtena
z fakturace. Pan Petr Furch mě informoval, že se ho na uložení zeminy v oblasti Pichce ptal i
místostarosta Václav Chmelař a on mu potvrdil, že minimální množství zeminy na základě
dohody se mnou tam uložil. “
Paní Jana Prokopová se vyjádřila ke směně pozemku pana Jiřího Kočího s tím, že dřív to chtěl
pan Kočí prodat a obec nechtěla. Dále připomenula, že již dříve také žádala obec o směnu
pozemků, ale nějak to nedopadlo.
Pan místostarosta Václav Chmelař řekl: „Byl jsem požádán starostou a vyjádření se k Wifi. Ve
volebním programu jsme slíbili, že zařídíme pro občany zdarma internetové připojení. Musím
říci, že tento slib nesplníme a tuto službu nebudeme realizovat. Zjistil jsem, že obec by se
musela stát poskytovatelem se vším všudy a musela by ručit za spoustu věcí. Dalším
důvodem je, že bychom nedokázali zajistit všem občanům stejně kvalitní pokrytí a funkčnost.
Zde se obávám následných stížností na adresu úřadu. Obec by se do těchto spíše
soukromých aktivit neměla plést. Naopak správně bylo odpuštění poplatku za popelnice, to je
přesně ten prostor jakou cestou jít.“
Pan Zdeněk Zárybnický namítl, že tyto skutečnosti si měla obec zjistit předem, než něco
takového slibovala ve svém volebním programu.“
Místostarosta odpověděl Z. Zárybnickému, že má pravdu a měli jsme si tyto skutečnosti zjistit
předem.
Pan Zdeněk Zárybnický upozornil, že starosta a místostarosta se v posledních letech
nezúčastňují výročních schůzí hasičů v Příbrami.
Starosta mu odpověděl, že důležité je, že se zúčastní on jako velitel hasičů.
Pan Josef Vopička se vyjádřil, že se mu nelíbí paušalizovaná částka za připojení nového
stavebníka na obecní sítě a navrhl, že do příště předloží vyhlášku na oceňování připojení na
obecní sítě v návaznosti na rozlohu pozemků stavebníků.
Pan Ing. Miroslav Horák připomněl, že by bylo dobré uvést, do kdy stavebník částku za
připojení je povinnen uhradit.
Pan Josef Vopička upozornil, že je dle zákona zakázáno pálit v kotli dřevotřísky a ostatní
materiály, které do kotle nepatří, jelikož tak někdo v obci činní a zamořuje ovzduší a obtěžuje
tím své sousedy.
Dále upozornil na zarostlé vrby v přítoku pod domem manželů Kubistových č. p. 39.
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A dále, že do propustku pod silnicí jsou naprojektované dvě 800 mm roury do jedné 400 mm
roury, požadoval kontakt na projektanta a zadavatele projektu.
Ještě řekl, že se s rozrůstající se obcí by obec měla zvážit posunutí značky se začátkem a
koncem obce až k firmě Nodyrena s.r.o.
Pan Zdeněk Zárybnický se dotazoval, zda obec ví o tom, že se od dubna letošního roku bude
budovat obchvat Dubence a zda se řeší odvodnění nové plánované silnice.
Starosta Milan Pilous řekl, že obec ví o nově budovaném obchvatu Dubence a eventuelně
nově budovaná komunikace JV obchvat Příbrami byl řešen požadavkem obce svést
povrchovou vodu z nově evetuelně možné budované komunikace do kalového pole
UD SUL Příbram.
Pan Josef Vopička se zmínil o tom, že přípojky na vodu a kanalizaci byly ještě na pana Josefa
Slabu, nyní firma Nodyrena s.r.o. a dotazoval se, jak to vypadá s příspěvkem od této firmy za
připojení na obecní sítě a s příspěvkem na kanalizaci.
Starosta Milan Pilous informoval přítomné o již proběhlém jednání s ŘSD Praha ohledně
řešení splavované zeminy a vody z polí do koupaliště a rybníka Pazderáku.
Michal Křísa se připojil a řekl, že rychlá voda z polí ohrožuje i pozemek manželů Palusových,
kdy se jim přes zahradu valí voda, která přetéká přes hráz požární nádrže.

Dále Michal Křísa upozornil na problém velkého hluku u domu č. p. 62 rodiny Roušalových a
navrhuje zajistit dodatečné vybudování protihlukové stěny.
Místostarosta Václav Chmelař se připojil a řekl: „ S protihlukovou stěnou, jak říká M. Křísa,
souhlasím a dokonce jsem na ni minulý rok upozorňoval při projednávání JV obchvatu
Příbrami a říkal, že podle mého měření je tato lokalita pod Roušalovými nad přípustnými
hygienickými limity. Potvrzuji, že si tuto záležitost vezmu na starost a zahájím jednání
s příšlušnými orgány.“
Pan Michal Křísa upozornil na rychlou jízdu vozidel v obci a podal návrh na vybudování
retarderů nebo jiných prostředků ke zpomalení vozidel projíždějících obcí.
Dále řekl, že zda má obec zájem o stavbu májky, měla by zajistit někoho, kdo ji přiveze a
postaví. Hasiči ji nazdobí.
Pan Zdeněk Zárybnický to již dělat nebude.
Ještě připomněl, že by bylo třeba zajistit požární hlídku s cisternou při pořádání čarodějnic.
Pan Josef Hlávka st. upozornil na to, že když je tma, tak jsou nedostatečně označena svodidla
při odbočování ze silnice od Prahy do obce Dubno a že je lze lehce minout a neodbočit.
Navrhl osadit svodidla odrazkama, čímž by bylo jasně vidět, kde je sjezd ze silnice do obce.
Pan Michal Křísa upozornil na to, že obec vydává ročně 14.000,- korun na dva ohňostroje.
Jeden se pořádá při zpívání u kapličky a druhý na silvestra. Vznesl dotaz, zda by nebylo
rozumné udělat pouze jeden ohňostroj a zbytek peněz využít na nějakou letní akci na
koupališti. Navrhl udělat anketu, zda občané chtějí jeden nebo dva ohňostoje a kdy.
Místostarosta Václav Chmelař přišlíbil pomoc při anketě.
Pan František Puc poděkoval za příspěvek obce za svého syna, který je momentálně
v nemocnici. Řekl, že jeho syn bude i dále reprezentovat obec Dubno jako doposud.
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Pan Václav Bárta upozornil na problematiku psích extrementů a navrhl zavedení pytlíků a
košů na tyto extramenty v obci. Předal zastupitelům obce leták, na kterém je návrh na řešení
této problematiky.
Na závěr pan místostarosta Václav Chmelař seznámil občany s hospodařením obce
v minulém roce. Řekl: „Obec měla příjmy 6,1 mil., výdaje 5,5 mil. korun a hospodařila v zisku
563.853,- korun. Ke schodku nakonec nedošlo, protože propojení vodovodu s Novou
Hospodou ve výši 1,3 mil. bylo realizováno až začátkem letošního roku.
Pan Miroslav Horák se dotazoval, zda se bude vypuštěná požární nádrž v Chaloupkách nějak
opravovat a navrhl, aby se nechal opravit alespoň žebřík a dle zvážení i stěny a stavidlo.
Zasedání zastupitelstva ukončil starosta Milan Pilous ve 21 hodin 51 minut.

Ověřovatelé: ……………………………..
……………………………...
Zapisovatel: ……………………………...

…………………………………….
Milan Pilous – starosta obce

Vyvěšeno dne: 19. 3. 2015

Sejmuto: ……………………
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