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Mimořádné zasedání zastupitelstva obce Dubno 
ze dne 14. 12. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu 

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

 
Starosta obce Dubno Milan Pilous zahájil zasedání v 19.03 hodin 

Jako ověřovatelé zápisu byli jednohlasně zvoleni: J. Špindler a M. Roušal a 
zapisovatelem: R.Ješinová 
 
Starosta seznámil všechny zúčastněné s programem a změnou programu zasedání:  
 
PROGRAM: 

 
1. Zahájení, ověřovatelé, program 
2. Ţádost o dotaci z programu FROM na vybudování společenské místnosti.  
3. Diskuze, závěr 

 
Místostarosta doplnil program o bod č. 
 
3) Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení záměru 
„Neveřejná čerpací stanice pohonných hmot“ v k. ú. Dubno (obec Dubno) 
 

 

1. Schválení programu 
 

pro: 6 
proti: 0 

 
Usnesení: program byl přijat  
 
 

2. Žádost o dotaci z programu FROM na vybudování společenské 
místnosti 

 
Návrh usnesení:  
Starosta navrhuje, aby zastupitelstvo obce souhlasilo s podáním ţádosti o dotaci ze 
Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst pro velké projekty pro rok 2012 na 
vybudování společenské místnosti v půdním prostoru obecního úřadu včetně 
schodiště. 
Dále navrhuje, ţe v případě přiznání dotace zastupitelstvo souhlasí s úpravou 
rozpočtu tak, aby bylo uspokojeno krytí z vlastních finančních prostředků 
v poţadované výši (5%), popřípadě navýšení krytí o vícepráce z rozpočtu obce. 
 
Pan M. Horák navrhuje odsunutí ţádosti o dotaci cca o 2 roky, z důvodu úspory 
finančních prostředků státu (krize) a dále uvedl, ţe tento projekt není pro obec tak 
potřebný. 
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Pan J. Špindler odpověděl, ţe obec Dubno hradí pouze 5 % z celkové výše rozpočtu 
projektu a ţe tuto místnost budou vyuţívat hlavně mladí hasiči ke svým schůzkám. 
Starosta odpověděl, ţe pokud o dotaci nezaţádáme my, získá finanční prostředky 
jiná obec. 
 
pro: 5 – M. Pilous, V. Chmelař, J. Špindler, M. Roušal, J. Falc 
proti: 0 
zdrţeli se: 1 – M. Horák 

 
Usnesení: návrh byl přijat  
 
 

3.  Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů – zahájení 
zjišťovacího řízení záměru „Neveřejná čerpací stanice 
pohonných hmot“ v k. ú. Dubno (obec Dubno) 

 
Starosta přednesl návrh, aby zastupitelé nesouhlasili se zřízením neveřejné čerpací 
stanice pohonných hmot na skládce TKO Bytíz. 
 
pro: 6 
proti: 0 
zdrţeli se: 0 
 
Usnesení: návrh byl přijat  
 
 

4. Diskuze 
 

Místostarosta informoval o veřejném zastupitelstvu konajícím se 19. 12. 2011 v 19.00 

hodin . 

 

 

Ověřovatelé: …………………………….. 

 

                     ……………………………... 

 

Zapisovatel: ……………………………... 

 

Starosta: …………………………………. 

 
                                                                                        Milan Pilous 
                                                                                            starosta 
 
Vyvěšeno dne: 14. 12. 2011 
 
Sejmuto dne: ………………… 


