4. zasedání zastupitelstva obce Dubno
ze dne 16. 5. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu
Přítomni: M. P., V. Ch., J. Š., M. R., I. Š., M. H., J. F.
Starosta obce Dubno M. P. zahájil zasedání v 18.03 hodin
Jako ověřovatelé zápisu byli jednohlasně zvoleni: I. Š. a M. R.
Starosta seznámil všechny zúčastněné s programem a změnou programu
zasedání:
1. Zahájení, ověřovatelé, program
2. Kontrola usnesení
3. Závěrečná zpráva o hospodaření obce za rok 2010 – změna: Závěrečný účet
- návrh
4. Rozpočtové opatření – změna paragrafu
5. Prodej pozemku pí. D. W.
6. Ţádost o souhlas výstavby studny pí. D. W.
7. Kanalizační a elektrická přípojka k novostavbě p. T. Č. ml.
8. Prodej pozemku pí. A. Š.
9. Umístění veřejné komunikační sítě O2 pro čp. 46 p. R. V.
10. Kanalizace a komunikace k pozemkům „Chaloupky“ p. S. V. a M. D.
11. Povolení závodu mopedů v obci
12. Různé
13. Diskuze, závěr
Změna:
3. Návrh závěrečného účtu za rok 2010
12.Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici
I. třídy – J. S.
13.Ţádost o uzavření vedlejší příjezdové cesty z obchvatu Evropská
14.Různé
15.Diskuze, závěr

1. Schválení programu
Návrh usnesení:
pro: 7
proti: 0
zdrţeli se: 0
Usnesení: program byl přijat
2. Kontrola usnesení
Pí. I. Š. informovala občany o kontrole termínů z minulého usnesení zastupitelstva
a) J. B. splnil termín dokončení interiéru kapličky

b) Pan J. F. a M. H. nesplnili uloţený úkol zastupitelstvem ze dne 13. 12. 2010
dořešit nedokončené kolaudace dle účtu 042 – Nedokončený majetek. Úkol
trvá – vyřeší ostatní zastupitelé.
3. Návrh závěrečného účtu obce
Starosta přečetl návrh celého závěrečného účtu obce a navrhl odsouhlasení
závěrečného účtu za rok 2010 s výhradami. (Návrh závěrečného účtu příloha č. 2)
Návrh usnesení:
pro: 6
proti: 0
zdrţeli se: J. F.
Usnesení: Návrh závěrečného účtu byl přijat
4. Návrh rozpočtového opatření – změna paragrafu
Starosta přečetl Návrh rozpočtového opatření, které je přílohou č. 3.
Návrh usnesení:
pro: 7
proti: 0
zdrţeli se: 0
Usnesení: Návrh rozpočtového opatření byl přijat

5. Prodej pozemku paní D. W.
Starosta přečetl ţádost pí. D. W. a navrhl odsouhlasení prodeje aţ na příštím
zasedání zastupitelstva, po dořešení věcných břemen potřebných pro kolaudaci
osvětlení. Záměr obce prodat byl řádně vyvěšen na úřední desce – vyvěšeno: 21. 4.
2011, sejmuto: 15. 5. 2011.
6. Ţádost o souhlas výstavby studny pí. D. W.
Starosta přečetl ţádost paní D. W. a navrhl ji k odsouhlasení.
Návrh usnesení:
pro: 7
proti: 0
zdrţeli se: 0
Usnesení: Ţádost byla odsouhlasena

7. Kanalizační a elektrická přípojka k novostavbě p. T. Č. ml.
Místostarosta seznámil občany s ţádostí pana T. Č. o napojení elektrické a
kanalizační přípojky, která povede přes pozemek č. 82/1 v majetku obce.
Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně a slouţí ke vstupu na uvedený pozemek za
účelem údrţby a opravy.
Návrh usnesení:
pro: 7
proti: 0
zdrţeli se: 0
Usnesení: Ţádost byla odsouhlasena
8. Prodej pozemku pí. A. Š.
Starosta přednesl občanům opakovanou ţádost pí. A. Š. o koupi 10m 2 na pozemku
p. č. 314/3 k. ú. Dubno za cenu Kč 50,-/m2. Bylo řádně vyvěšeno na úřední desce dle
zákona – Záměr obce prodat, vyvěšeno: 21. 4. 2011, sejmuto: 15. 5. 2011
Návrh usnesení:
pro: 7
proti: 0
zdrţeli se: 0
Usnesení: Ţádost byla odsouhlasena
9. Umístění veřejné komunikační sítě O2 pro č. p. 46 pan R. V.
Pan místostarosta přednesl ţádost Telefonici O2 o umístění zařízení veřejné
komunikační sítě na budově obecního úřadu. Zařízení bude slouţit jako koncové
zařízení vedení pro připojení k č. p. 46 pana R. V.
Návrh usnesení:
pro: 7
proti: 0
zdrţeli se: 0
Usnesení: Ţádost byla odsouhlasena
10. Kanalizace a komunikace k pozemkům „Chaloupky“ pan S. V. a M. D.
Starosta přednesl poţadavek pana S. V. a ostatních vlastníků o převzení řádně
zkolaudované komunikace včetně sítí (voda, plyn, kanalizace a veřejné osvětlení) do

majetku obce Dubno. Jedná se o pozemky v majetku J. M., J. M., P. A., J. N. K., P.
T., P. T. a ing. J. K.
Starosta navrhl po vybudování sítí a zhotovení komunikace včetně 5cm ABS tyto
pozemky, na kterých tyto stavby budou vybudovány převzít po řádném zkolaudování
do majetku obce za symbolickou 1,- Kč.
Návrh usnesení:
pro: 7
proti: 0
zdrţeli se: 0
Usnesení: Poţadevek byl přijat

11. Povolení závodu mopedů v obci
Místostarosta seznámil občany o moţnosti konání závodů mopedů dne 25. 6. 2011
v obci Dubno. Pan M. K. ţádá o propůjčení prostor před restaurací s přilehlou ulicí a
bývalou silnicí na Prahu, dnes slepou komunikací. Navrhl tento vloţený závod nazvat
Závod o pohár strarosty obce Dubno a zakoupit organizátorům poháry do max.
částky Kč 2.000,-. Všechny prostory a komunikaci navrhl pronajmout bezúplatně
s podmínkou o uvedení jejich stavu do stavu schodném před zahájením jejich
pouţívání, jde především o úklid odpadků.
Návrh usnesení:
pro: 7
proti: 0
zdrţeli se: 0
Usnesení: Návrh byl přijat

12. Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy
provozu na silnici I. třídy – J. S.
Starosta přednesl stanovisko KÚSK a navrhuje odpovědět s těmito výhradami:
- omezení rychlosti v obou směrech na 50km/hodinu
- zákaz odbočení vlevo pro vozidla nad 3,5 tuny
- umístění svoditel a zvýraznovacích prvků pro odbočení za sníţené viditelnosti
- poţadavek na odbočovací pruh
Návrh usnesení:
pro: 7
proti: 0
zdrţeli se: 0

Usnesení: Návrh byl přijat
13. Ţádost o uzavření vedlejší příjezdové cesty z obchvatu Evropská
Starosta přednesl ţádost občanů o uzavření vedlejší příjezdové cesty z obchvatu
Evropská a navrhl uzavřít výše uvedenou příjezdovou cestu uzamčenou závorou.
Klíče budou na OÚ Dubno, u záchranné sluţby a hasičů. Instalace závory bude
provedena aţ po projednání na Odboru dopravy Příbram.
Návrh usnesení:
pro: 7
proti: 0
zdrţeli se: 0
Usnesení: Návrh byl přijat
14. Různé
-

-
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-
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starosta informoval občany o nepovolené jízdě firmy MAX CARS na závodní
dráze Pichce a vyměřil poplatek za jednorázové pouţití dráhy Kč 1.000,- a
ústně domluvil propůjčování dráhy, které budou dodány v písemné formě
p. J. H. vznesl dotaz, zda je v plánu vyčistit poţární nádrţ v Chaloupkách –
odpověděl pan místostarosta, ţe v současné době není v plánu a je škoda, ţe
nebyl tento námět vznesen v anketě, kterou vedení obce realizovalo letos na
jaře
místostarosta informoval o vymalování kapličky firmou pana J. B. v řádném
termínu i stavu
starosta informoval občany o spolupráci s p. J. B. na dokončení kolaudací
nedokončených staveb v obci. V současné době probíhá doplnění všech
potřebných dokumentů
místostarosta informoval občany o integrovaném povolení skádky TKO Bytíz,
které jiţ nabylo právní moci – 27% pozemků této skládky leţí na katastrálním
území obce Dubno.
Pí. D. W. navhla vyváţení odvozu odpadů z obce na tuto skládku – starosta
porovná náklady u stávající firmy na odvoz odpadků se skádkou Bytíz a zjistí
moţnost ukládání na nově zřizovanou skládku
pí. J. P. vznesla dotaz na opravu silnice před jejím domem – starosta uvedl, ţe
se opraví
p. M. H. vznesl dotaz, zda budou mít moţnost občané a zastupitelé vkládat
články na obecní stránky, kolik obec stojí provoz těchto stránek a kdo je
provozuje – místostarosta odpověděl, ţe aktualizace stránek spadá do jeho
kompetence a pokud má některý ze zastupitelů nějaký příspěvek, ať mu ho
zašle. Do 31. 12. 2010 byly tyto sluţby pro obec od společnosti DIRTECHO
MEDIA zdarma, 1. 1. 2011 bude účtováno za správu a hosting webových
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stránek Kč 500,-/měsíc. Dále se ptal pan M. H., kdo vydává obecní zpravodaj,
jak často bude vycházet a jaké jsou náklady na jeho výrobu a distribuci –
odpověděl pan místostarosta, ţe zpravodaj bude vycházet 2x ročně, náklady
na 1 výtisk jsou Kč 39,- a bylo vytisknuto 250 ks výtisků.
Na to pan M. H. reagoval, ţe byl porušen zákon č. 46/2000 – pan
místostarosta do příštího zasedání zastupitelstva zjistí podrobnosti.
starosta seznámil občany, ţe úspěšně dokončil převod obecního úřadu a
kapličky do majetku obce Dubno a dále informoval o získání nových pozemků
např. pozemků u fimy LOUWAN o výměře 6.227m2. Dále informoval o
probíhajícím jednání o získání dalších pozemků u firmy BIC.
starosta informoval občany o získání dividend z akcicí České spořitelny za 10
let zpět (Kč 52.433,-) a o propadnutí neuplatněného nároku akcií Středočeské
energetické cca Kč 65.000,starosta dále informoval občany o plnění hospodaření k 30. 4. 2011. Příjmy:
Kč 1.045.951,- a výdaje: Kč 776.894,- z čehoţ vyplývá zisk cca Kč 269.057,pan M. H. podal návrh, ţe při prodeji pozemku by se mělo postupovat takto:
nejdříve projednat a odhlasovat prodej pozemku na zastupitelstvu a pak
teprve vyvěsit na úřední desku záměr obce o prodeji pozemků. Tento návrh se
nesetkal s pochopením jak u zastupitelů, tak u zúčastněné veřejnosti, návrh
byl zamýtnut. Narhnout prodat nebo směnit je v kompetenci rady obce. Radu
malé obce vykonává starosta.
pan M. K. informoval o výtluku v asfaltu u horní bytovky – starosta zjistí stav
situace a podle toho sjedná nápravu
pan M. H. upozornil na potřebu opravit kanál u pana A. P. – starosta zjistí stav
situace a podle toho sjedná nápravu
pan J. H. upozornil na potřebu opravit mříţ, kterou je přikryt kanál výtoku
z rybníka v Chaloupkách – starosta odsouhlasil opravu svépomocí pana J. H.
a náklady na opravu uhradí obec
pan místostarosta informoval občany o tom, ţe obec poţádala Město Příbram,
zda není v Centrální spisovně Městské úřadu uloţena kronika obce Dubno.
Město Příbram kroniku nemá a ţádost byla postoupena do Státního archivu
Příbram. Archiv se nám jiţ vyjádřil také a jeho odpovědí je, ţe původní kronika
v archivu není zřejmě kvůli zápisům z 50. let, které byly v Dubně bouřlivé.
Není tedy vyloučeno, ţe kronika obce Dubno existuje a je v drţení některé
soukromé osoby.
pan J. F. upozornil na potřebu opravit kanál v bráně - starosta zjistí stav
situace a podle toho sjedná nápravu

Přílohy:
Příloha č. 1 – Prezenčtní listina
Příloha č. 2 – Návrh závěrečného účtu
Příloha č. 3 – Návrh rozpočtového opatření
Vyvěšno: 20. 5. 2011

Milan Pilous - starosta

Sejmuto:

