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7. zasedání zastupitelstva obce Dubno 
ze dne 19. 12. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu 

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

 
Starosta obce Dubno Milan Pilous zahájil zasedání v 19.02 hodin 

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

PROGRAM 

1. Zahájení, ověřovatelé, program 
2. Slib nového člena zastupitelstva 
3. Schválení směrnice obce č. 10 
4. Rozpočtové opatření 
5. Rozpočet na rok 2012 a výhled rozpočtu na rok 2013 a 2014 
6. Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2012 + návrh plánu oprav a plánu 

investic na rok 2012 dle Veolie Voda 
7. Nabídka prodeje akcií České spořitelny a.s. 
8. Ţádost o umístění veřejného osvětlení mezi č. p. 62 a č.p. 63 
9. Ţádost o dodatečné povolení stavby – stání pro automobily 
10. Schválení finančního daru obci 
11. Různé 
12. Diskuze, závěr 

 
 

1. Schválení programu 
 

Návrh usnesení: 
pro: 6 
proti: 0 

 
2. Slib nového člena zastupitelstva 

 
Pan Václav Pinc sloţil slib zastupitele pro výkon svého mandátu tak, jak stanovuje 
zákon. 
 

3. Schválení směrnice obce č. 10 
 

Starosta navrh Směrnici č. 10 pro provedení inventarizace a po té jí ještě doplnil o  
Plán inventur pro rok 2011. 
 

 
Návrh usnesení: schválení Směrnice č. 10 pro inventarizaci a  Plánu inventur pro 
rok 2011 
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     pro: M. Pilous, V. Chmelař, J. Špindler, M. Roušal, M. Horák, V. Pinc 
     proti: 0 
     zdrţeli se: 0 
 
Usnesení: směrnice i plán inventur byly schváleny 
 
 

4. Rozpočtové opatření 
 

a) Starosta přečetl návrh Rozpočtového opatření č. 14 
 
Návrh usnesení: přijmout rozpočtové opatření č. 14 
 
pro: M. Pilous, V. Chmelař, J. Špindler, M. Roušal, M. Horák, V. Pinc 
proti: 0 
zdrţeli se: 0 
 
Usnesení: rozpočtové opatření č. 14 bylo přijato 
 
 

b) Dále místostarosta přednesl návrh 
  
Návrh usnesení: … aby zastupitelstvo obce zmocnilo starostu k tomu, ţe v případě 
potřeby provede potřebné úpravy rozpočtu k 31. 12. 2011 k uzávěrce roku 2011. O 
provedených úpravách bude zpracováno rozpočtové opatření č. 15, které bude 
předloţeno zastupitelstvu obce na jeho nejbliţším zasedání. 
 
pro: M. Pilous, V. Chmelař, J. Špindler, M. Roušal, M. Horák, V. Pinc 
proti: 0 
zdrţeli se: 0 
 
Usnesení: zastupitelstvo obce zmocňuje starostu k tomu, aby v případě potřeby 
provedl potřebné úpravy rozpočtu k 31. 12. 2011k uzávěrce roku 2011. O 
provedených úpravách bude zpracováno rozpočtové opatření č. 15, které bude 
předloţeno zastupitelstvu obce na jeho nejbliţsím zasedání. 
 
 

c) Místostarosta navrhl 
 

Návrh usnesení: … aby z důvodu právní jistoty zastupitelstvo odsouhlasilo, ţe 
starosta má právo k mimořádnému překročení rozpočtového paragrafu aţ do výše 
100.000,- korun v průběhu tohoto volebního období z naléhavého důvodu. Toto 
překročení si nechá schválit dodatečně zastupitelstvem. 

 
 
pro: M. Pilous, V. Chmelař, J. Špindler, M. Roušal 
proti: 0 
zdrţeli se: M. Horák, V. Pinc 
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Usnesení: zastupitelstvo odsouhlasilo, ţe starosta má právo k mimořádnému 
překročení rozpočtového paragrafu aţ do výše 100.000,- korun v průběhu tohoto 
volebního období z naléhavého důvodu. Toto překročení si nechá schválit dodatečně 
zastupitelstvem. 
 
 

5. Rozpočet na rok 2012 a výhled rozpočtu na rok 2013 a 2014 
 
Starosta přednesl návrh rozpočtu na rok 2012 a navrhl změnu na základě návrhu 
nutných investic pro obec Dubno zpracovaný firmou Veolie Voda a.s. Příbram v 
§2310 pol. 6121 zvýšit výdaje o částku 75.000,- Kč na pořízení redukčních ventilů, 
které budou potřeba osadit v dolní části obce Dubno (celková navrhovaná investice 
je 175.000,- korun) 
Pro rok 2012 byly navrţeny rozpočtové příjmy v částce 3.511.000,- Kč a rozpočtové 
výdaje v částce 3.912.000,- Kč, to znamená, ţe obec bude mít schodkový rozpočet. 
Tento schodek bude hrazen z přebytku hospodaření roku 2011. 
 
Návrh usnesení: přijmnout schodkový rozpočet na rok 2012 
 
pro: M. Pilous, V. Chmelař, J. Špindler, M. Roušal 
proti: V. Pinc 
zdrţeli se: M. Horák 
 
Usnesení: schodkový rozpočet pro rok 2012 byl přijat  
 
 
Starosta přednesl návrh výhledu rozpočtu na rok 2013. Výhled rozpočtu je vyrovnaný 
a to v příjmech 3.520.000,- Kč a výdajích ve výši 3.520.000,- Kč. 
 
Návrh usnesení: přijmout výhled rozpočtu na rok 2013 
 
pro: M. Pilous, V. Chmelař, J. Špindler, M. Roušal 
proti: 0 
zdrţeli se: M. Horák, V. Pinc 
 
Usnesení: výhled rozpočtu na rok 2013 byl přijat 
 
Starosta přednesl návrh výhledu rozpočtu na rok 2014. Výhled rozpočtu je vyrovnaný 
a to v příjmech 3.520.000,- Kč a výdajích ve výši 3.520.000,- Kč. 
 
Návrh usnesení: přijmout výhled rozpočtu na rok 2014 
 
pro: M. Pilous, V. Chmelař, J. Špindler, M. Roušal 
proti: 0 
zdrţeli se: M. Horák, V. Pinc 
 
Usnesení: výhled rozpočtu na rok 2014 byl přijat 
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6. Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2012 + návrh plánu 
oprav a plánu investic na rok 2012 dle Veolie Voda 

 
Starosta informoval o výši vodného a stočného schváleného na valné hromadě 
Svazku obcí, která se konala dne 13. 12. 2011.  
Pro rok 2012 bylo valnou hromadou Svazku obcí schváleno vodné ve výši 49,98 Kč a 
stočné ve výši 39,07 Kč. 
Na základě oznámení Veolie Voda a. s. obec počítá s investicí v celkové výši cca 
175.000,- korun na omezovače tlaku vody v dolní části obce Dubno. 
 
Návrh usnesení: přijmout cenu vodného a stočného dle rozhodnutí valné hromady 
Svazku obcí a souhlas s investicí tlakových omezovačů 
 
pro: M. Pilous, V. Chmelař, J. Špindler, M. Roušal 
proti: 0 
zdrţeli se: M. Horák, V. Pinc 
 
Usnesení: cena vodného a stočného a investičního záměru byla přijata  

 
7. Nabídka prodeje akcií České spořitelny a.s. 

 
Místostarosta přednesl návrh firmy FINANCE Zlín, a. s. Zlín, obchodník s cennými 
papíry na odkup akcií České spořitelny a.s., které vlastní obec Dubno v celkové výši 
200 ks. 
Finance Zlín nabízí odkup 1 akcie za 400,- Kč. 
 
Návrh usnesení: neprodávat akcie České spořitelny a. s. 
 
pro: M. Pilous, V. Chmelař, J. Špindler, M. Roušal, M. Horák, V. Pinc 
proti: 0 
zdrţeli se: 0 
 
Usnesení: obec Dubno nebude prodávat akcie České spořitelny a. s., které vlastní 
 
 

8. Žádost o umístění veřejného osvětlení mezi č.p. 62 a č.p. 63 
 

Starosta přečetl ţádost manţelů Ludmili a Jiřího Roušalových o doplnění jednoho 
kusu lampy veřejného osvětlení mezi domy č. p. 62 a 63. 
Starosta na základě zjištěných skutečností navrhl, pouţít jiţ připravená technická 
zařízení pro umístění dvou kusů lamp pro osvětlení tenisového kurtu s tím, ţe jedno 
ze světel bude svítit trvale a druhé bude osazeno vypínačem a bude rozsvěcováno 
pouze pro potřeby sportovního dění. 
 
Návrh usnesení: osadit do jiţ připraveného technického zařízení 2 kusy lamp dle 
shora uvedeného návrhu 
 
pro: M. Pilous, V. Chmelař, J. Špindler, M. Roušal, M. Horák, V. Pinc 
proti: 0 
zdrţeli se: 0 
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Usnesení: návrh byl přijat 
 
 

9. Žádost o dodatečné povolení stavby – stání pro automobily 
 

Starosta přečetl ţádost paní Daniely Wagnerové o dodatečném povolení stavby – 
stání pro automobily na soukromém pozemku č. p. 473/3 k. ú. Dubno 
 
Návrh usnesení: souhlasit s ţádostí bez připomínek 
 
pro: M. Pilous, V. Chmelař, J. Špindler, M. Roušal, M. Horák, V. Pinc 
proti: 0 
zdrţeli se: 0 
 
Usnesení: návrh byl přijat 
 
 

10. Schválení finančního daru obci 
 
Starosta přečetl návrh Darovací smlouvy mezi Martinem Roušalem a Obcí Dubno. 
Martin Roušal se rozhodl darovat obci finanční dar ve výši 15.000,- Kč. Starosta 
navrhl tento dar přijmout. 
 
Návrh usnesení: přijmout dar od Martina Roušala pro obec Dubno ve výši 15.000,- 
korun 
 
pro: M. Pilous, V. Chmelař, J. Špindler, M. Roušal, M. Horák, V. Pinc 
proti: 0 
zdrţeli se: 0 
 
Usnesení: zastupitelstvo přijalo dar od pana Martina Roušala ve výši 15.000,- korun 
 
 

11.  Různé 
 
Místostarosta informoval občany obce, ţe bylo jednáno na Středočeském krajském 
úřadu v Praze za přítomnosti zástupců ŘSD ČR o odbočovacím pruhu do obce 
Dubno ve směru Praha – Příbram. Na tomto jednání bylo rozhodnuto, ţe ŘSD ČR 
nechá vypracovat projekt pro realizaci tohoto odbočovacího pruhu.  
 
Starosta informoval občany obce, ţe v souvislosti se stavbou Sportovního centra 
pana Josefa Slaby nebude moţno při výjezdu z obce Dubno na silnici č. 1/18H 
odbočit vlevo směr Příbram. Toto je rozhodnutí KÚSK  Praha v součinosti s ŘSD ČR. 
 
Starosta informoval o převedení pozemků, které jsou ještě dnes vedeny na  LV 1- 
majetek Městského národního výboru Příbram. Zastupitelé Městského úřadu Příbram 
dne 19. 12. 2011 vydali pro obec Dubno souhlasné stanovisko s převodem 
stávajících pozemků vedených na tomto LV 1 na obec Dubno převodem na Katastru 
nemovitostí Příbram. 
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Dále informoval, ţe zajistil obnovení vodotečí potoka Kocába a jeho přítoku v oblasti 
Chaloupka a obnovení strouhy svádějící vodu z pahorku (uzavřený výjezd na silnici 
1/18H z ulice). 
 
Dále starosta informoval, ţe dne 20. 12. a 31. 12. 2011 firma CUP TOUR bus, s. r. o. 
zastoupená panem Dr. Janem Pólem provede odpálení ohňostroje. Odpálení 
ohňostroje bude provedeno kvalifikovaným odpalovačem ohňostrojů firmou 
JAPOSERVIS s. r. o. 
 
Starosta seznámil o hospodaření obce z hlediska rozpočtových příjmů, které od 
počátku roku činní 3.103.813,- Kč a výdajů, které činní 2.639.366,- Kč.  
 
 

12. Diskuze, závěr  
 
Pan J. Hovorka vznesl dotaz, zda se plánuje poloţení asfaltového povrhu na silnici 
kolem jeho domu. 
Starosta odpověděl, ţe vzhledem k tomu, ţe zde ještě nejsou poloţeny všechny sítě, 
nemůţe být povrh finálně upraven. 
 
Pan J. Vopička vznesl dotaz na instalaci semaforu v obci. 
Mistostarosta odpověděl, ţe tato investice byla staţena z ropočtového programu 
příštího roku. Přesto se dále o semafor, který by byl umístěn při vjezdu do obce ve 
směru Příbram – Dubno zajímáme a pokud by nějaká firma přišla s moţností dotace 
na toto zařízení, bude se s tím zastupitelstvo dále zabývat. 
 

 

 

Ověřovatelé: …………………………….. 

 

                     ……………………………... 

 

 

Zapisovatel: ……………………………... 

 

 

Starosta: …………………………………. 

 
 
 
 
Přílohy: 
 
Slib zastupitele obce Dubno pana V. Pince 
Směrnice č. 10 pro inventarizaci a Plán inventrur 

Rozpočtové opatření č. 14 

Návrh rozpočtu pro rok 2012 
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Výhled rozpočtu pro rok 2013 a 2014 

Nabídka na odkup akcii od firmy FINANCE Zlín, a.s. Zlín 

Návrh Plánu oprav a Plánu Investic na rok 2012 firmy Veolia Voda a.s. Příbram 

Zápis z valné hromady Svazku obcí pro vodovody a kanalizace ze dne 13.12.2011 

Ţádost o veřejné osvětlení L. a J. Roušalových 

Ţádost o vyjádření souhlasu obce k ţádosti o dodatečné povolení stavby stání pro 

automobily k novostavbě rodinného domu na parcele č. 473/3 k. ú. Dubno 

 

 

Rozpočet podle paragrafů na rok 2012 
Paragraf Název Kč 

  Příjmy   

  Daňové příjmy 3.091 

1032 Podpora ostat. produkč.činností 220 

3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 2 

6171 Činnost místní zprávy 182 

6310 Obecní příj. a výd.z fin.operací 16 

  CELKEM 3.511 

      

  Výdaje   

1032 Podpora ostat.produkčních čin. (les) 280 

2212 Silnice 380 

2221 Provoz veřej.silniční dopravy (MHD) 122 

2310 Budovy, stavby, haly 255 

3113 Základní školy 160 

3349 Osta.záležit.sděl.prostředků 10 

3399 Ostatní zál.kult.,círk.,sděl.pros.  25 

3421 Využití volného času dětí a mládeže 100 

3631 Veřejné osvětlení 160 

3639 Komun.sl. a územ.rozvoj jinde nezařez. 10 

3721 Sběr a svoz nebezpeč. odpadů 40 

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 150 

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 70 

3745 Péče o vzhle obcí a veř. zeleně 300 

5512 PO - dobrovolná část 40 
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6112 Zastupitelstva obcí 770 

6171 Činnost místní správy 1.040 

  CELKEM 3.912 

   Rozpočet je schválený jako schodkový. 
 Schodek bude hrazen z přebytku roku 2011. 
 

   Vyvěšeno dne: 22. 12. 2011 
 

   

    

                                                 

 

 

 

 

 

                                                                               Milan Pilous 

                                                                              starosta obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 21. 12. 2011 
 
 
Sejmuto: …………………… 


