28. zasedání zastupitelstva Obce Dubno
ze dne 30.12.2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno
Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Bc. Jiří Špindler, Martin Roušal, Michal Křísa,
Štěpánka Černá, Josef Vopička
Starosta obce Dubno Milan Pilous zahájil zasedání v 18:00 hodin.
Navrhl jako ověřovatele zápisu pana Martina Roušala a pana Josefa Vopičku a zapisovatelku
paní Romanu Ješinovou.
pro: všichni zastupitelé
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: Zastupitelé souhlasí s ověřovateli zápisu panem Josefem Vopičkou a panem
Martinem Roušalem a zapisovatelkou paní Romanou Ješinovou.
Dále se starosta Milan Pilous zeptal, zda mají zastupitelé nějaký bod k doplnění navrhovaného
programu.
Bc.Jiří Špindler navrhl doplnění programu o bod: Odvolání starosty Milana Pilouse z funkce
strarosty obce Dubno.
pro: J.Špindler, V. Chmelař, J.Vopička, M.Křísa, Š. Černá
proti: M. Roušal, M. Pilous
zdržel se: 0
Usnesení: Zastupitelé zařadili do programu 28. zasedání zastupitelstva bod č. 2 Odvolání
strarosty Milana Pilouse z funkce starosty.

PROGRAM:
1. Zahájení, ověřovatelé, zapisovatel, program
2. Odvolání starosty
3. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
4. Zrušení uvolněné funkce starosty
5. Volba starosty
6. Rozhodnutí o odměně za výkon funkce neuvolněného starosty obce
7. Volba místostarosty
8. Odvolání členů finančního výboru
9. Volba předsedy finančního výboru
10. Volba členů finančního výboru
11. Odvolání členů kontrolního výboru
12. Volba předsedy kontrolního výboru
13. Volba členů kontrolního výboru
14. Rozpočtové opatření v kompetenci starosty
15. Kontrola úkolů z minulého zasedání zastupitelstva
16. Rozpočtové opatření č. 8/2015, 9/2015
17. Rozpočtové opatření č. 10/2015
18. Rozpočtové opatření č. 11/2015
19. Návrh rozpočtu obce na rok 2016
20. Výhled rozpočtů na rok 2017 a 2018
21. Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcných břemen – pozemkové služebnosti na
pozemcíh p. č. 471/6, 470/7, 470/10, 470/9 a 470/15 v k. ú. Dubno ( R. Ješinová, M.Hadač,
M.Hlad, L.Brynda)
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22. Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu
stavby (Elektrostav Strakonice s.r.o.)
23. Žádost o prominutí nákladů (D.Mouchová)
24. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci parcela č. 303/59 v k. ú. Dubno (P.Hrubý)
25. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje dle
„Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu
Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití“
26. Smlouva o zřízení věcného břemene (RWE GasNet, s.r.o.)
27. Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 73/1 v k. ú. Dubno – opětovné projednání
(manželé Kubátovi)
28. Směna části pozemku p. č. 471/3 v k. ú. Dubno (R.Ješinová)
29. Směna části pozemku p. č. 471/5 v k. ú. Dubno (M.Hadač)
30. Různé
31. Diskuze, závěr
28.2. Odvolání starosty
Pan Bc. Jiří Špindler navrhl odvolat starostu Milana Pilouse z funkce starosty.
pro: J.Špindler, V.Chmelař, M.Křísa, J. Vopička, Š.Černá
proti: M.Roušal, M.Pilous
zdržel se: 0
Usnesení: Zastupitelstvo obce odvolává z funkce starosty pana Milana Pilouse.
O slovo se přihlásil pan Josef Hlávka st. a chtěl vědět důvody, odvolání starosty Milana Pilouse.
Dále poznamenal, zda by nebylo lepší, aby byly nové volby.
Pan Bc. Jiří.Špindler mu odpověděl „K odvolání došlo po dlouhotrvající mé nedůvěře.“
Místostarosta Václav Chmelař odpověděl, že i on má připravené dvě stránky textu, které analyzují
současný stav, a potvrdil, že o variantě nových voleb se uvažovalo. Více se v tuto chvíli nebude
vyjadřovat.
Odvolaný starosta Milan Pilous předal slovo místostarostovi Václavu Chmelařovi, který navrhl
vyřadit 4 body (č.9 až 11 a č.13) a nově zařadit na program schůze 12 bodů (č. 3 až č.14).
Návrh usnesení: Souhlasit s vyřazením bodů č.9 – č.11 a č.13 a nově zařadit body č. 3 – č.14.
pro: všichni zastupitelé
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: Zastupitelé souhlasí s vyřazením bodů č.9 – č.11 a č.13 a nově zařadit body č. 3 –
č.14.
28.3. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Místostarosta Václav Chmelař navrhl, aby zastupitelé souhlasili s veřejným hlasováním při volbě
starosty a místostarosty.
pro: všichni zastupitelé
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s veřejným hlasováním při volbě starosty a místostarosty.
28.4. Zrušení uvolněné funkce starosty
Místostarosta Václav Chmelař navrhl: Zastupitelstvo souhlasí s neuvolněnou funkcí starosty obce
a ruší usnesení bodu č. 22.5. z 22. zasedání zastupitelstva.
pro: všichni zastupitelé
proti: 0
2

zdržel se: 0
Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s neuvolněnou funkcí starosty obce a ruší usnesení bodu
č.22.5. z 22. zasedání zastupitelstva.
28.5. Volba starosty
Zastupitel Josef Vopička navrhl na funkci starosty obce pana Václava Chmelaře.
pro: J.Špindler, M.Roušal, Š.Černá, M.Křísa, J.Vopička
proti: 0
zdržel se: M.Pilous, V.Chmelař
Usnesení: Zastupitelstvo obce zvolilo do funkce neuvolněného starosty pana Václava Chmelaře
od 30.12.2015.
Pan starosta Václav Chmelař řekl: „Chtěl bych poděkovat za důvěru, kterou jsem od některých
zastupitelů měl již před rokem po volbách. Nečekejte ode mě velké změny, budu stále zastávat
spravedlivý přístup k řešení a zachovávat zdravý selský rozum. Mám slíbeno od kolegů, že mi
pomohou a věřím, že vše zvládneme. Ještě jednou děkuji.“

28.6. Rozhodnutí o odměně za výkon funkce neuvolněného starosty obce
Pan starosta Václav Chmelař navrhl stanovit výši měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného
starosty obce v maximlání částce dle přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění,
tak jak to je schváleno pro ostatní členy zastupitelstva.
pro: všichni zastupitelé
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: Zastupitelstvo obce stanovuje od 30.12. 2015 měsíční odměnu za výkon funkce
neuvolněného starosty obce v maximlání částce dle přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
v platném znění.

28.7. Volba místostarosty
Starosta Václav Chmelař navrhl do funkce místostarosty pana Bc. Jiřího Špindlera.
pro: V.Chmelař, M.Roušal, Š.Černá, M.Křísa, J.Vopička
proti: 0
zdržel se: M.Pilous, J.Špindler
Usnesení: Zastupitelstvo obce zvolilo do funkce místostarosty pana Bc. Jiřího Špindlera od
30.12.2015.
28.8. Odvolání členů finančního výboru
Starosta Václav Chmelař navrhl odvolat předsedu finančního výboru pana Bc. Jiřího Špindlera a
členy kontrolního výboru pana Michala Křísu a Václava Bártu.
pro: všichni zastupitelé
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: Zastupitelstvo obce odvolává předsedu a dva členy finančního výboru.
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28.9. Volba předsedy finančního výboru
Starosta Václav Chmelař navrhl jako předsedu finančního výboru pana Michala Křísu.
pro: V.Chmelař, M.Pilous, M.Roušal, Š.Černá, J.Vopička, J. Špindler
proti: 0
zdržel se: M.Křísa
Usnesení: Zastupitelstvo obce zvolilo předsedou finančního výboru pana Michala Křísu od
31.12.2015.
28.10. Volba členů finančního výboru
Starosta Václav Chmelař navrhl členem finančního výboru pana Petra Šestáka a pana Milana
Pilouse.
pro: V.Chmelař, M.Roušal, Š.Černá, J.Vopička, J. Špindler, M.Křísa
proti: 0
zdržel se: M.Pilous
Usnesení: Zastupitelstvo obce zvolilo členem finančního výboru pana Petra Šestáka a pana
Milana Pilouse od 31.12.2015.
28.11. Odvolání členů kontrolního výboru
Starosta Václav Chmelař navrhl odvolat předsedu kontrolního výboru pana Martina Roušala a
členy kontrolního výboru pana Petra Šestáka a paní Jitku Čermákovou.
pro: všichni zastupitelé
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: Zastupitelstvo obce odvolává předsedu a dva členy kontrolního výboru.

28.12. Volba předsedy kontrolního výboru
Starosta Václav Chmelař navrhl jako předsedu kontrolního výboru pana Josefa Vopičku.
pro: V.Chmelař, M.Pilous, M.Roušal, Š.Černá, J. Špindler, M. Křísa
proti: 0
zdržel se: J.Vopička
Usnesení: Zastupitelstvo obce zvolilo předsedou kontrolního výboru pana Josefa Vopičku od
31.12.2015.
28.13. Volba členů kontrolního výboru
Starosta Václav Chmelař navrhl členem kontrolního výboru pana Martina Roušala a paní
Štěpánku Černou.
Pan Milan Pilous navrhl členem kontrolního výboru pana Martina Roušala a pana Václava Bártu.
pro: V.Chmelař, M.Pilous, J. Špindler, M. Křísa, J.Vopička
proti: 0
zdržel se: M.Roušal, Š.Černá,
Usnesení: Zastupitelstvo obce zvolilo členem kontrolního výboru pana Martina Roušala a paní
Štěpánku Černou od 31.12.2015.
O druhém návrhu se nehlasovalo.
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28.14. Rozpočtové opatření v kompetenci starosty
Starosta Václav Chmelař předal slovo J. Vopičkovi, který navrhl vrátit zpět starostovi právo na
rozpočtové opatření v kompetenci starosty na mimořádné překročení rozpočtového paragrafu až
do výše 100.000,- korun. Toto překročení si nechá dodatečně schválit zastupitelstvem.
Pan Milan Pilous upozornil, že starosta s rozpočtovým opatřením zastupitelstvo neseznamuje, ale
dává jim takovéto opatření na vědomí.
Návrh usnesení: Souhlasit s tím, že starosta má právo k mimořádnému překročení rozpočtového
paragrafu až do výše 100.000,- korun. Toto překročení předloží na dalším zasedání zastupitelstva
na vědomí zastupitelům.
pro: M.Roušal, Š.Černá, J. Špindler, M. Křísa, J.Vopička
proti: 0
zdržel se: V.Chmelař, M.Pilous
Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s právem starosty k mimořádnému překročení
rozpočtového paragrafu až do výše 100.000,- korun. Toto překročení předloží na dalším zasedání
zastupitelstva na vědomí zastupitelům.

28.15. Kontrola úkolů z minulého zasedání zastupitelstva
Pan starosta Václav Chmelař se zeptal, jestli je již vypracované zaměření nové silnice
směr Ostrý Vrch, kolik stála dokumentace - zaměření hotového stavu od Geoservisu, pana
Hadravy? Jestli jsme již zaplatili?
Na to pan starosta Václav Chmelař ukázal materiál, který dnes obdržel od dodavatele stavby firmy
Kosta a řekl: „Mám takový dojem, že bude placeno 2x, jednou firmou Kosta a jednou obcí. Tuto
záležitost prověřím.“
Pan Milan Pilous odpověděl, že to co předal pana Bulina z firmy Kosta panu Chmelařovi je
dokumentace skutečného zaměření stavby a tuto dokumentaci platí dodavatel stavby.
Tento si nechá potvrdit na Stavebním úřadě a předá potvrzené obci. Obec si nechá vypracovat
GMP vzniklé komunikace pro zápis na katastr nemovitosti a přiloží k tomu potvrzený dokument
skutečného zaměření stavby ze Stavebního úřadu. Bez tohoto dokumentu KN nezapíše
komunikaci.
Dále žádal starostu Václava Chmelaře, aby ho přestal napadat.
Pan Bc. Jiří Špindler navrhl, aby od přístího zasedání zastupitelstva prováděl kontrolu úkolů
z minulého zasedání zastupitelstva pan Josef Vopička, jako předseda kontrolního výboru.
pro: všichni zastupitelé
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, že od přístího zasedání zastupitelstva bude
provádět kontrolu úkolů z minulého zasedání zastupitelstva pan Josef Vopička, jako předseda
kontrolního výboru.
Pan Milan Pilous seznámil přítomné s kontrolou bodů z minulého zasedání zastupitelstva, která je
přílohou tohoto zasedání zastupitelstva.
Dále se starosta Václav Chmelař zeptal, jaký je aktuální stav u zaměření a vyúčtování nových
asfaltových vjezdů. Obec by měla vyfakturovat vždy tu část nad limit určený šíře 3,5 metru.
Pan Milan Pilous odpověděl, že tato věc zatím nebyla dotažena do konce.
Ještě se starosta Václav Chmelař dotazoval, zda proběhl prodej pozemku u bytovky panu Josefu
Pazderníkovi. Pan Milan Pilous mu odpověděl, že proběhl a vše je zapsáno i na KN.
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28.16. Rozpočtové opatření č. 8/2015, 9/2015
Paní Romana Ješinová přečetla a vysvětlila zastupitelům a přítomným Rozpočtové opatření
č. 8/2015 a 9/2015.
Návrh usnesení: Vzít na vědomí Rozpočtové opatřením č. 8/2015 a 9/2015.
pro: všichni
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: Zastupitelé vzali na vědomí Rozpočtové opatření č. 8/2015 a 9/2015.
28.17. Rozpočtové opatření č. 10/2015
Paní Romana Ješinová opět přečetla a vysvětlila zastupitelům a přítomným Rozpočtové opatření
č. 10/2015.
Návrh usnesení: Vzít na vědomí Rozpočtové opatřením č. 10/2015.
pro: všichni
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: Zastupitelé vzali na vědomí Rozpočtové opatření č. 10/2015.
28.18. Rozpočtové opatření č. 11/2015
Paní Romana Ješinová přednesla a vysvětlila Návrh rozpočtového opatření č. 11/2015.
Návrh usnesení: Souhlasit s Návrhem rozpočtového opatřením č. 11/2015.
pro: všichni
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: Zastupitelé souhlasí s Návrhem rozpočtové opatření č. 11/2015.

28.19. Návrh rozpočtu obce na rok 2016
Starosta Václav Chmelař řekl: „Rozpočet na příští rok obsahuje 3 velké investice. Splátka budovy
bývalé Jednoty (900 tisíc), Sportovní hřiště (1,3 milionu) a BV 13 sítě,VO a přípravy komunikace
(1,4 milionu) a 120 tisíc na opravu hasičské stříkačky.“
Dále uvedl, že budeme jako obec, více sledovat možnost dotací, zde bude hlavním garantem nový
místostarosta Jiří Špindler. Dále řekl: „UVAŽUJEME o koupi pozemků v Chaloupkách pod nádrží
od pana Kopičky a paní Švecové, kde by mohla vzniknout klidová zóna-park. Musíme dobře ještě
jednou zvážit investice do sportovního hřiště. Byl bych nerad, kdyby bylo postaveno a pak
nevyužíváno.“
Starosta Václav Chmelař se ptal na názor přítomných spoluobčanů.
Dále navrhl snížit částky za sítě u lokality BV 13 na loňské hodnoty. Navrhl snížit o 100 tisíc
částku na přípravu komunikace také v lokalitě BV 13 a uvedl, na jakém základě.
Většina zastupitelů se všemi návrhy souhlasila.
Všichni zastupitelé byli předem seznámeni s Návrhem rozpočtu podle paragrafů pro rok 2016, kde
rozpočtované příjmy byly ve výši 7.068 tisíc korun a rozpočtované výdaje byly ve výši 7.605 tisíc
korun, přičemž schodek byl plánovaný ve výši 537 tisíc korun.
Starosta Václav Chmelař navrhl úpravy rozpočtu:
1) navýšení příjmu ze skládky TKO Bytíz o 200.000,- korun- pol. 1333
2) navýšení příjmu z prodeje ost. HDM o 109.000,- korun - § 3633 pol. 3113
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3)
4)
5)
6)

navýšení příjmu z pronájmu ost. nemovistí o 8.000,- korun - § 6171 pol. 2132
snížení výdajů na novou silnici v lokalitě BV 13 o 50.000,- korun - § 2212 pol. 6121
snížení výdajů na novou kanalizaci v lokalitě BV 13 o 200.000,- korun - § 2321 pol. 6121
snížení výdajů na nové veřejné osvětlení v lokalitě BV 13 o 95.000,- korun - § 3633 pol.
6121
7) navýšení výdajů na opravu stříkačky pro hasiče o 120.000,- korun - § 5512 pol. 5171
Návrh usnesení: Souhlasit s upraveným rozpočtem pro rok 2016 podle paragrafů a to ve výši
rozpočtovaných příjmů 7.385 tisíc korun a ve výši rozpočtovaných výdajů ve výši 7.605 tisíc
korun a schodkovým rozpočtem ve výši 220 tisíc korun.
pro: V.Chmelař, M.Roušal, Š.Černá, J. Špindler, M. Křísa, M.Pilous
proti: J.Vopička
zdržel se: 0
Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s výše uvedenými úpravami návrhu rozpočtu a schvaluje
rozpočet obce pro rok 2016 podle paragrafů jako schodkový. Schodek je ve výši 220 tisíc korun,
kdy rozpočtované příjmy jsou ve výši 7.385 tisíc korun a rozpočtované výdaje jsou ve výši 7.605
tisíc korun.

28.20. Výhled rozpočtů na rok 2017 a 2018
Zastupitelé byli předem seznámeni s Návrhem výhledu pro rok 2017 a 2018 podle paragrafů.
Starosta Václav Chmelař řekl: „Jde o formalitu, kterou musíme schválit. Oba rozpočty jsou
vyrovnané s rozpočtovanými příjmy ve výši 7.068 tisíc korun a rozpočtovanými výdaji ve výši
7.068 tisíc korun. Navrhuji oba výhledy schválit.“
pro: všichni
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh výhledu rozpočtu podle paragrafů pro rok 2017 a
2018.
28.21. Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcných břemen – pozemkové služebnosti
na pozemcíh p. č. 471/6, 470/7, 470/10, 470/9 a 470/15 v k. ú. Dubno
(R.Ješinová, M.Hadač, M.Hlad, L.Brynda)
Starosta Václav Chmelař přečetl žádost paní Romany Ješinové na uzavření Smlouvy o zřízení
věcných břemen – pozemkové služebnosti na pozemcíh p. č. 471/6, 470/7, 470/10, 470/9 a
470/15 v k. ú. Dubno. Jedná se o čtyři vodovodní a čtyři kanalizační přípojky k výše
uvedeným pozemkům.
Smlouva uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – pozemkové služebnosti a
smlouva o právu provést stavbu byla schválena zastupitelstvem dne 21.7.2014 na 19. zasedání
zastupitelstva.
Starosta Václav Chmelař se ptal paní Ješinové, jak je to aktuálně s přípojkami na tyto pozemky a
speciálně s plynovými přípojkami? Po vysvětlení doporučil schválit.
Návrh usnesení: Souhlasit s uzavřením Smlouvy o zřízení věcných břemen – pozemkové
služebnosti na pozemcíh p. č. 471/6, 470/7, 470/10, 470/9 a 470/15 v k. ú. Dubno.
pro: všichni
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcných břemen –
pozemkové služebnosti na pozemcíh p. č. 471/6, 470/7, 470/10, 470/9 a 470/15 v k. ú. Dubno.
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28.22. Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o
právu stavby (Elektrostav Strakonice s.r.o.)
Starosta Václav Chmelař požádal, pana Milana Pilouse o prezentaci bodu.
Pan Milan Pilous seznámil přítomné s Žádostí firmy Elektrostav Strakonice, s.r.o. Strakonice
o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu stavby pro
plánovanou výstavbu zařízení distribuční soustavy IV-12-6019136, Příbram I, Evropská, kNN pro
poz.č. 3810 v k. ú. Příbram.
Následně pan starosta Václav Chmelař dodal, že nabízená částka 10.000,- korun je v pořádku a
vychází i z jiných podobných případů a doporučil smlouvu schválit.
Návrh usnesení: Schválit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
právu stavby pro plánovanou výstavbu zařízení distribuční soustavy IV-12-6019136, Příbram I,
Evropská, kNN pro poz.č. 3810 v k. ú. Příbram.
pro: všichni
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a právu stavby pro plánovanou výstavbu zařízení distribuční soustavy IV-12-6019136,
Příbram I, Evropská, kNN pro poz.č. 3810 v k. ú. Příbram.

28.23. Žádost o prominutí nákladů (D.Mouchová)
Starosta Václav Chmelař řekl: „Další ukázka, jak bývalý starosta Pilous nakládal z funkcí.“
Pan Milan Pilous mu odpověděl, že s funkcí nakládal tak, jak mu ukládá zákon a proto používal
služby právníka, aby měl právní jistotu. A součásně žádá starostu Václava Chmelaře, aby ho
přestal osočovat a pomlouvat.
A dále doplnil, že pokud někdo nedodržuje zákon nebo je v prodlení se splátkami, musí počítát
s tím, že náklady s vymáháním dlužné částky budou stát další finanční prostředky.
Zastupitelstvo schválilo paní Mouchové bezúročnou půjčku, jako pomoc při úhradě
nepředpokládaných výdajů na energie v prodejně COOP, který si pronajala. Bývalý starosta Pilous
zadal u právníka vyhotovení Výzvy k úhradě a úprava splátkového kalendáře dlužné splátky a
nyní my máme rozhodnout! Naprosto zbytečné a myslím, že k této situaci vůbec nemuselo dojít.“
Zastupitel Josef Vopička navrhl vyhovět žadatelce a dlužnou částku ve výši 4.175,- korun jí
odpustit.
pro: všichni
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: Zastupitelstvo obce vyhovuje žádosti o prominutí nákladů paní Mouchové.
28.24. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci parcela č. 303/59 v k. ú. Dubno
(P.Hrubý)
Starosta Václav Chmelař uvedl, že jde o novostavbu v lokalitě BV 2 na výjezdu na Prahu.
Ujistil se u pana Josefa Vopičky, že jsou vyřešena všechna napojení na řady a následně
doporučil výše uvedenou žádost odsouhlasit.
pro: všichni
proti: 0
zdržel se: 0
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Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s novostavbou rodinného domu na parcele č. 303/59 v k.
ú. Dubno pana Petra Hrubého. Zároveň souhlasí s napojením na veřejný vodovod, kanalizaci,
plynovod a na místní účelovou komunikaci.

28.25. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského
kraje dle „Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích
z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití“
Starosta Václav Chmelař řekl: „Řešili jsme s Jiřím Špindlerem datum, jestli obec nehlasuje pozdě.“
Bývalý starosta Milan Pilous ujistil zastupitele, že je vše telefonicky domluveno, pokud dnes
schválíme, tak dotaci obdržíme v příštím roce.
Starosta Václav Chmelař sdělil, že tedy hned zítra smlouvy podepíše a ještě ten den je odešleme.
Dále doporučil smlouvu schválit.
Návrh usnesení: Souhlasit s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Středočeského kraje dle „Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích
z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití“
pro: všichni
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Středočeského kraje dle „Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření
v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití“

28.26. Smlouva o zřízení věcného břemene (RWE GasNet, s.r.o.)
Starosta Václav Chmelař konstatoval: „Zastupitelstvo již dne 22.4.2013 schválilo Smlouvu o
smlouvě budoucí. Zde je ještě nízká cena 500,- korun. Tato smlouva se týká lokality točna.“
Navrhl schválit výše uvedenou Smouvu o zřízení věcného břemene s firmou RWE GasNet, s.r.o.
Ústí nad Labem.
pro: všichni
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene
s firmou RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem.
28.27. Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 73/1 v k. ú. Dubno – opětovné
projednání (manželé Kubátovi)
Starosta Václav Chmelař řekl: „Opětovně projednáváme tuto žádost, protože při projednávání na
minulém zastupitelstvu nebyl uveřejněn na Úřední desce záměr obce prodat, který musí 14 dní být
vyvěšen. Nyní je tato povinnost splněna.
Žadatelé již dodali geometrický plán, jde celkem o 82 m2. Navrhuji odsouhlasit a zachovat již
schválenou cenu 150,- m2 s tím, že veškeré náklady s prodejem spojené budou hradit manželé
Kubátovi. Smlouvu nechá vypracovat obec.“
pro: všichni
proti: 0
zdržel se: 0
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Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s odprodejem části pozemku p. č. 73/1 v k. ú. Dubno o
výměře 82 m2 manželům Kubátovým dle přiloženého GMP za cenu 150,- m2. Veškeré náklady s
prodejem spojené budou hradit manželé Kubátovi. Smlouvu nechá vypracovat obec.
28.28. Směna části pozemku p. č. 471/3 v k. ú. Dubno (R.Ješinová)
Starosta Václav Chmelař uvedl, že tuto směnu navrhla obec a předběžně byla domluvena s paní
Ješinovou při stavbě nové komunikace. Dle dohody náklady spojené se směnou pozemků ponese
obec. Jedná se o výměnu o celkové výměře 16 m2 a navrhl tuto směnu schválit.
pro: V.Chmelař, Bc. J.Špindler, M.Roušal, M.Pilous,Š.Černá, M.Křísa
proti: 0
zdržel se: J.Vopička
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků s paní Ješinovou. Náklady spojené se
směnou pozemků ponese obec.
28.29. Směna části pozemku p. č. 471/5 v k. ú. Dubno (M.Hadač)
Starosta Václav Chmelař řekl, že toto je stejný případ a stejná lokalita jako v předchozím bodě,
jedná se o směnu o výměře 3m2. Náklady spojené se směnou pozemku opět dle dohody ponese
obec.I zde navrhuji zastupitelům také schválit.
pro: V.Chmelař, Bc. J.Špindler, M.Roušal, M.Pilous,Š.Černá, M.Křísa
proti: 0
zdržel se: J.Vopička
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků s panem Hadačem. Náklady spojené
se směnou pozemků ponese obec.

28.30. Různé
Pan Zdeněk Flachs navrhl přidat osvětlení na rozcestí u domu paní Kopičkové nebo u pana
Horáka z důvodu tmavého koutu.
Starosta Václav Chmelař odpověděl, že se s tím bude zabývat.
Pan Horák upozornil na roztahanou hromadu kamenů určených na zimní posyp komunikací a
navrhl umístění kamenů do plastového nebo dřevěného kontejneru. Starosta Václav Chmelař
odpověděl, že letošní zimu již řešit nebudeme a bere jako námět na příští rok.
Pan Petr Šesták upozornil na grafiti na hřišti a na prolejzačkách. Místostarosta Jíří Špindler
odpověděl, že dojde k posouzení a se starostou budou řešit.
Pan Zdeněk Zárybnický se dotazoval, co obec plánuje s odkoupením zahrady od Kopičkových?
Starosta Václav Chmelař odpověděl, že tam obce plánuje klidovou zónu a že je odkoupení
pozemku v jednání.
Pan Josef Vopička upozornil na špatné řešení mříže v příkopě, který se opravoval. Mříž je hustá a
bude se ucpávat listím a větvemi. Starosta Václav Chmelař odpověděl, že jsme již řešili minulé
zastupitelstvo a prověří možnosti řešení.
Pan Zdeněk Zárybnický upozornil na potřebu vyčištění odtokové roury na pozemku Kopičkových.
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28.31. Diskuze, závěr
Pan Michal Křísa navrhl, aby obec věnovala více finančních prostředků na výzdobu obce v době
vánočních svátků.
Starosta Václav Chmelař odpověděl, že toto se bude řešit příští rok.
Pan Jaroslav Falc upozornil, že když je nyní zorán pozemek u dětského hřiště v Chaloupkách,
nemůže se tam dostat s technikou, aby toto hřiště mohl udržovat.
Zastupitel Martin Roušal navrhl, aby se přístup řešil položením ještě jednoho panelu přes potok.

Bc. Jiří Špindler upozornil na možnost podání žádosti o dotace pro občany Dubna v zemědělské i
nezemědělské sféře na MAS Brdy. Přislíbil jim pomoc při vyřizování této dotace.
Pan Josef Vopička poděkoval odvolanému starostovi panu Milanu Pilousovi za práci, kterou pro
obec udělal.
Dále poděkoval manželům Šnoblovým za práci s malými hasiči a jejich přípravu dětí na vánoční
besídku, která se konala dne 20.12.2015 před kapličkou v obci.
Na závěr schůze pan starosta Václav Chmelař sdělil, že: „Mám připraveno několik dalších bodů,
které s ohledem na dnešní rozšířený program schůze nechám na další zasedání zastupitelstva,
které se zřejmě uskuteční na konci ledna. Včas budu informovat.“

Zasedání zastupitelstva ukončil starosta Václav Chmelař ve 20 hodin 45 minut.

Ověřovatelé: ……………………………..

……………………………...

Zapisovatel: ……………………………...

…………………………………….
Václav Chmelař – starosta obce

Vyvěšeno dne: 8. 1. 2016

Sejmuto: ……………………
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