25. zasedání zastupitelstva Obce Dubno
ze dne 13. 4. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno
Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Bc. Jiří Špindler, Martin Roušal,
Štěpánka Černá, Josef Vopička
Omluven: Michal Křísa
Starosta obce Dubno Milan Pilous zahájil zasedání v 19:01 hodin.
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. 2/2015
Spolufinancování dotace na stavbu víceúčelového hřiště z Programu 2015 FROM
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Různé
Diskuze, závěr

Návrh usnesení: Souhlasit s programem zastupitelstva.
pro: všichni zastupitelé
proti: 0
Usnesení: Program zastupitelstva byl přijat.

25. 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015
Paní Romana Ješinová přečetla Návrh rozpočtového opatření č. 2/2015.
Pan Josef Vopička požaduje seznamovat s návrhem rozpočtového opatření v předstihu.
pro: J.Špindler, M.Roušal, M.Pilous, V. Chmelař
proti: 0
zdržel se: Š.Černá, J.Vopička
Usnesení: Zastupitelstvo přijalo upravený návrh rozpočtového opatření č. 2/2015.
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25. 3. Spolufinancování dotace na stavbu víceúčelového hřiště z Programu 2015
FROM.
Místostarosta Václav Chmelař seznámil přítomné se záměrem vybudovat u koupaliště
víceúčelové hřiště v nákladu 1,7 miliónu korun. Obec na tuto investici bude žádat o dotaci
z programu FROM ve výši 95 % z celkových nákladů.
Návrh: Souhlasit s podáním žádosti o dotaci z Programu 2015 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a zavazuje se
spolufinancovat výstavbu víceúčelového sportovního hřiště v minimální výši 5 % z celkově
uznatelných nákladů akce.
pro: všichni zastupitelé
proti: 0
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu 2015 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a
měst a zavazuje se spolufinancovat výstavbu víceúčelového sportovního hřiště v minimální
výši 5 % z celkově uznatelných nákladů akce.

25. 4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Místostarosta Václav Chmelař řekl: „V současné době máme přijaté usnesení ke každé funkci
zákonem povolenou částku. Doporučuji přijmout universální usnesení, které bude vždy
korespondovat s platným předpisem, a nemusíme pokaždé měnit. Od 1. 4. 2015 vstupuje
v platnost nové nařízení vlády, které zvyšuje tyto odměny o 3,5 %.“
1) Návrh: Souhlasit se stanovením odměny za výkon funkce neuvolněného místostarosty,
neuvolněného zastupitele, neuvolněného předsedy kontrolního nebo finančního výboru
a neuvolněného člena kontrolního nebo finančního výboru obce v maximální částce dle
přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění.
pro: M.Pilous, V.Chmelař, J. Špindler, M.Roušal
proti: Š.Černá, J.Vopička
2) Návrh paní Štěpánky Černé: Ponechat výši odměn neuvolněným zastupitelům
v současné výši.
pro: Š.Černá, J.Vopička
proti: M.Pilous, V.Chmelař, J. Špindler, M.Roušal
Usnesení: Zastupitelstvo obce stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného
místostarosty, neuvolněného zastupitele, neuvolněného předsedy kontrolního nebo finančního
výboru a neuvolněného člena kontrolního nebo finančního výboru obce v maximální částce dle
přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění.

25. 5. Různé
Pan Zdeněk Zárybnický upozornil na nepořádek při zatáčce v odbočce k učilišti – vyhozená
skříň.
Zastupitel Martin Roušal uvedl, že o tomto nepořádku ví a odklízí jej.
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Pan Josef Vopička opět upozornil na větší navezené množství zeminy na skládce Pichce a na
navezení čtyř for lepenky a betonu. Řekl, že se obává, že tam hrozí nebezpečí vzniku černé
skládky.
Dále se dotazoval, kde je ornice z točny u Hovorkových.
Starosta Milan Pilous řekl, že je zatím na pozemku paní Romany Ješinové.
Pan Aleš Steiner navrhl dát do této oblasti závoru a zamezit příjezdu do této oblasti.
Pan Miroslav Horák navrhl, aby tento prostor byl upraven.
Starosta Milan Pilous přislíbil, že toto zajistí.
Pan Josef Vopička se dotazoval, zda se bude čistit koupaliště a zda jej budou čistit hasiči.
Starosta Milan Pilous uvedl, že již měl jednání se starostou SDH Romanem Černým a navrhl
cenu k jednání ve výši 25.000,- korun za vyčištění koupaliště.
Starosta SDH Dubno Roman Černý přislíbil nabídku starosty projednat na valné hromadě
hasičů. Po projednání vstoupí v jednání se starostou obce o konečné částce za vyčištění
koupaliště.
Pan Josef Vopička navrhl odměnu za vyčištění koupaliště pro hasiče ve výši 30.000,- korun.
Po proběhlé diskusi pan místostarosta Václav Chmelař opět připomněl hasičům, aby své
požadavky na finanční prostředky dávali příště již při přípravě rozpočtu na další rok.

25. 6. Diskuse
Starosta Milan Pilous informoval přítomné, že proběhlo jednání mezi obcí Dubno a ŘSD Praha
o převodu pozemků, na kterých leží chodníky.
ŘSD toto přislíbilo, pokud obec zajistí geometrický plán nutný pro oddělení a převod těchto
pozemků.
Dále starosta Milan Pilous informoval, že obec dostane novou sirénu za původní nefunkční.
Pan Aleš Steiner upozornil na to, že pokud obec bude mít ve svém majetku chodníky, bude se
o ně muset starat (což dělala i doposud) a bude zodpovědná za škody na nich způsobené.
Starosta Milan Pilous odpověděl, že i když jsou chodníky pozemkově v majetku ŘSD musí
posyp chodníků a čistotu zajišťovat obec. Z důvodu možného žádání o dotaci na opravu či
rekonstrukci chodníku je nutné mít pozemek, na kterém leží chodník, v majetku obce.
Škody na zdraví při kluzkém chodníku a eventuelně možném úraze uhradí pojišťovna, u které
je obec pojištěna.
Pan Michal Sedlatý upozornil na nepraktičnost chodníků ze zámkové dlažby tím, že tento
povrch je kluzský a pakliže se posolí, tak se časem tato dlažba rozpadne.
Místostarosta Václav Chmelař se dotazoval, jak pracuje kontrolní výbor a jak se schází.
Pan Martin Roušal – předseda kontrolního výboru odpověděl, že kontrolní výbor se schází 2x
ročně a kontroluje zápisy ze zastupitelstva. Pan místostarosta navrhl důslednější kontroly a
prezentaci zjištěných závad a jejich odstranění.
Dále místostarosta Václav Chmelař připomněl, že je potřeba vyjmout pozemek p. č. 234/3 v k.
ú. Dubno z půdního fondu pro realizaci víceúčelového hřiště u koupaliště.
Starosta Milan Pilous řekl, že o tom ví a pracuje na tom.
Ještě místostarosta Václav Chmelař upozornil na potřebu natřít zábradlí a očistit betonový
základ u požární nádrže v Chaloupkách.
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K tomuto se připojil pan Václav Pinc a upozornil na kulatinu a pásovinu, která kouká z hráze a
hrozí zde poranění dětí.

Dále se ptal, zda se do této požární nádrže budou dávat ryby.
Starosta Milan Pilous odpověděl, že ryby byly navezeny do rybníka Pazderák a toto je pouze
požární nádrž.
Pan Zdeněk Zárybnický upozornil na síťku v přítokové trubce do požární nádrže
v Chaloupkách, která může při větší vodě zadržovat nečistoty a trubku ucpat.
Pan Jiří Špindler požádal ověřovatele, aby zůstali až do zapsání zápisu ze zastupitelstva, kvůli
dotaci.
Ing. Miroslav Horák upozornil na to, že na komunikaci není v oblasti odbočka u firmy Nodyrena
– k dopravní značce Dubno bílá dělicí čára. A tato dělicí čára chybí i na spojnici křižovatek u
prodejny Toyoty k silnici v oblasti Dubeňák.
Starosta Milan Pilous toto bude řešit s SÚS Příbram popřípadě s ŘSD Praha.

Zasedání zastupitelstva ukončil starosta Milan Pilous ve 20 hodin 25 minut.

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

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

Vyvěšeno dne: 14. 4. 2015

Sejmuto: ……………………
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