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Mimořádné zasedání zastupitelstva obce Dubno 
ze dne 6. 5. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu 

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

 
Starosta obce Dubno Milan Pilous zahájil zasedání v 19.01 hodin 

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

1. Zahájení, ověřovatelé, program 
2. Nákup hasičského cisternového vozu Karosa CAS 25L 101 
3. Stavební úpravy domu č. p. 45 v k. ú. Dubno spojené s nákupem hasičského 

vozu 

4. Diskuze, závěr 
 

a doplnil jej o změnu programu zasedání ve 4 bodech takto:  
 

4. Navýšení rozpočtu v paragrafu 3421 pol. 6121 o částku 350.000,- na 
výstavbyu dětského hřiště v Chaloupkách (Návrh rozpočtového opatření č. 3) 

5. Opětovné projednání Smlouvy s RWE 
6. Chytání ryb na rybníku „Pazderák“ 
7. Žádost firmy Telefonica Czech Republic, a. s. Praha 4 Michle o snížení nájmu 
8. Diskuze, závěr 

 
 

1. Schválení programu 
 

Návrh usnesení: přijmout upravený program mimořádného zastupitelstva 
 

pro: 7 
proti: 0 

 
Usnesení: program byl přijat  
 
 

2. Nákup hasičského cisternového vozu Karosa CAS 25L 101 
 
     Strarosta Milan Pilous seznámil přítomné s možností nákupu hasičského 
cisternového vozu Karosa CAS 25L 101 s tím, že pro zaparkování tohoto vozidla 
v hasičské zbrojnici by bylo potřeba provést snížení podlahy minimálně o 20 
centimetrů, s čímž byli zastupitelé již dříve seznámeni, avšak při důkladném měření 
délky garáže nutné pro zaparkování tohoto vozidla bylo zjištěno, že délka vozidla je o 
17 cm delší než garáž. 
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Návrh usnesení: nekoupit hasičské cisternové vozidlo Karosa CAS 25L 101 
 
pro: 7 
proti: 0 

 
Usnesení: návrh nekoupit hasičské cisternové vozidlo Karosa CAS 25L 101 byl přijat 
 

3. Stavební úpravy domu č. p. 45 v k. ú. Dubno spojené s nákupem 
hasičského vozu 

4.  
Starosta Milan Pilous navrhl tento bod zrušit na základě předchozího bodu. 
 
Návrh usnesení: tento bod zastupitelstva zrušit jako bezpředmětný 
 
pro: 7 
proti: 0 
 
Usnesení: tento bod zastupitelstva byl zrušen jako bezpředmětný 
 

4. Navýšení rozpočtu v paragrafu 3421 pol. 6121 o částku 350.000,- na 
výstavbu dětského hřiště v „Chaloupkách“ (Návrh rozpočtového 
opatření č. 3) 

 
     Starosta Milan Pilous informoval zastupitele a občany o potřebě navýšit rozpočet 
obce o 350 tisíc korun pro vybudování dětského hřiště v „Chaloupkách“. 
 
Návrh usnesení: provést rozpočtové opatření č. 3 a navýšit rozpočet obce v oblasti 
nákladů o 350 tisíc korun na vybudování nového dětského hřiště v „Chaloupkách“ 
 
pro: 7 
proti: 0 
 
Usnesení: provést rozpočtové opatření č. 3 a navýšit rozpočet obce v oblasti 
nákladů o 350 tisíc korun na vybudování nového dětského hřiště v „Chaloupkách“ 
 
 

 

5. Opětovné projednání Smlouvy s RWE 

 
     Starosta Milan Pilous navrhl odsouhlasit návrh Smlouvy o podmínkách napojení, o 
spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvy budoucí 
kupní s firmou RWE Gas Net s.r.o. Ústí nad Labem.  
Jedná se o stavbu 37 metrů dlouhého plynového řadu na pozemek p. č. 454/25 v k. 
ú. Dubno (točna pod domem č. 95 manželů Hovorkových). 
Místostarosta konstatoval, že vzhledem k tomu, že obec vlastní plynový řad po celé 
obci, nevidí důvod, proč by momentálně měla odprodávat firmě RWE Gas Net s.r.o. 
37 metů plynového řadu, když tento řad bude připojen na páteřní plynový řad 
v majetku obce. 
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Návrh usnesení: vstoupit v jednání s firmou RWE Gas Net s.r.o. Ústí nad Labem o 
souhlasu s vybudováním odbočky plynového řadu bez podmínky odprodeje této části 
plynového řadu této firmě 
 
pro: 7 
proti: 0 
 
Usnesení: obec vstoupí v jednání s firmou RWE Gas Net s.r.o. Ústí nad Labem o 

souhlasu s vybudováním odbočky plynového řadu bez podmínky odprodeje této části 

plynového řadu této firmě 

 

6. Chytání ryb na rybníku“ Pazderák“ 
 

     Starosta Milan Pilous navrhuje odchyt ryb každou sobotu, ale pouze za podmínek, 
že se bude chytat na roční povolenku (1 prut) v hodnotě 300,- korun za rok a pouze 
občan obce Dubno. 
Po tomto návrhu proběhla diskuse a dále bylo hlasováno o dvou návrzích 
 

a) Návrh usnesení: chytání ryb na rybníku „Pazderák“ bude probíhat každou 
sobotu od 1. března do konce listopadu. Povolenka bude vystavena na jméno 
občana trvale bydlícího v obci Dubno za roční poplatek 500,- korun. Odlov 
ryby je možný na jeden prut. Poviná výbava rybáře: prut, vezírek, metr, 
podběrák, pean, povolenka a propisovací tužka. Povoleno bude ulovit a 
ponechat si rybu v míře 43 – 60 centimetrů. V momentě ponechání si ulovené 
ryby, pro tohoto rybáře končí v tento den lov.  

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

b) Druhý návrh  
Návrh usnesení: chytání ryb na rybníku „Pazderák“ bude probíhat každou 
sobotu od 1. března do konce listopadu. Povolenka bude vystavena na jméno 
občana trvale bydlícího v obci Dubno za roční poplatek 300,- korun.  Odlov 
ryby je možný na dva pruty. Poviná výbava rybáře: prut, vezírek, metr, 
podběrák, pean, povolenka a propisovací tužka. Povoleno bude ulovit a 
ponechat si rybu v míře 43 – 60 centimetrů. V momentě ponechání si ulovené 
ryby, pro tohoto rybáře končí v tento den lov.  

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

Usnesení: zastupitelé odsouhlasili chytání ryb na rybníku „Pazderák“, které 
bude probíhat každou sobotu od 1. března do konce listopadu. Povolenka 
bude vystavena na jméno občana trvale bydlícího v obci Dubno za roční 
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poplatek 300,- korun.  Odlov ryby je možný na dva pruty. Poviná výbava 
rybáře: prut, vezírek, metr, podběrák, pean, povolenka a propisovací tužka. 
Povoleno bude ulovit a ponechat si rybu v míře 43 – 60 centimetrů. 
V momentě ponechání si ulovené ryby, pro tohoto rybáře končí v tento den 
lov.  

 
7. Žádost  firmyTelefonica Czech Republic, a.s. Praha 4 - Michle o snížení 

nájmu 
 
     Starosta Milan Pilous přednesl návrh výše uvedené firmy o snížení nájmu o 30 % 
za pronájem pozemku pro vysílač toté firmy, což vychází o snížení 27.000,- korun. 
 
Návrh usnesení: nesouhlasit se snížením nájmu o tuto částku a navrhnout firmě 
Telefonica Czech Republic, že obec Dubno zatím nepoužije klauzule ve Smlouvě o 
ročním navýšení nájmu o inflaci. 
 
pro: 7 
proti: 0 
 
Usnesení: zastupitelé nesouhlasí se snížením nájmu a navrhují navrhnout firmě 
Telefonica Czech Republic, v rámi dobrého jednání zatím nepoužije klauzuli ve 
Smlouvě o ročním navýšení nájmu o inflaci 
 
 

8. Diskuze, závěr 
 

Zastupitelstvo bylo ukončeno v 20.00 hodin. 

 

 

Ověřovatelé: …………………………….. 

 

                     ……………………………... 

 

Zapisovatel: ……………………………... 

 

Starosta: …………………………………. 

 
 
                                                                              ………………………… 
 
                                                                                       Milan Pilous 
                                                                                            starosta 
 
 
Vyvěšeno dne: 13. 5. 2013 
 
Sejmuto dne: ………………… 


