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která je podána na Katastrální úřad v Příbrami k zapsání. Tyto
minulého vedení obce.
pozemky při tržních cenách mohou mít v současné době
i
hodnotu cca 3.000.000,- Kč.
Dalším tématem je hospodaření s obecním majetkem a v době
bývalého vedení obce hlavně s prodejem pozemků za ceny,
které neodpovídaly tržním cenám v těchto lokalitách. Např.
prodej pozemků v okolí Evropské ulice v celkové výměře
41.129 m2 za 200,- Kč/m2, což je 8.225.800,- Kč ač v této
lokalitě se pozemky prodávaly za cca 500,- Kč/m2, což by potom bylo 20.564.500,- Kč. Rozdíl je 12.338.700,- Kč. Za tyto
peníze a peníze z rozdílu z prodeje dalších pozemků by se již
dalo pro obec něco vybudovat. Nově zvolené zastupitelstvo
tento trend okamžitě zarazilo.

Audit našel vážná pochybení minulého vedení obce
Krajský úřad Středočeského kraje provedl 14. února 2011
přezkoumání hospodaření obce Dubno za rok 2010. Ve zprávě
o výsledku byly zjištěny závažné chyby a nedostatky, které
minulé vedení obce (Jaroslav Falc a Josef Bůzek) nadělalo.
i
Auditu bylo přítomno šest krajských kontrolorů.
Obec Dubno je nyní povinna v zákonné lhůtě přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě.
Za nesplnění může Krajský úřad uložit obci pořádkovou
poVáclav Chmelař
místostarosta
kutu až do výše 50 000 korun v jednom případě.
i
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dubno
najdete na stránkách obce www.obecdubno.cz.

Poškozená kaplička, zřejmě vandalismus
Dne 17. 2. 2011 bylo ohlášeno na policii poškození místní
kapličky. Zatím neznámý pachatel rozbil pomocí kamene jeden
z osmi dílů mozaikové vitráže na boku kaple ve směru od Příbrami. Pojistná událost byla nahlášena na Českou podnikatelskou pojišťovnu. Škoda byla vyčíslena na 3 000 korun.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

i

po převzetí úřadu jako nově zvolení
zastupitelé obce jsme zjišťovali,
které záležitosti musíme a které můžeme pro obec udělat. První, a to zásadní
bylo zkolaudovat stavby – prodloužení
kanalizace a vodovodu a prodloužení
veřejného osvětlení směrem na Novou
Hospodu. Výše uvedené stavby prováděla místní firma pana Josefa Bůzka
(jakož i všechny ostatní stavby).
S podivem jsme zjistili, že tato firma má všechny faktury
uhrazeny, ač nebyly stavby zkolaudovány a řádně předány.
Jedná se o faktury za prodloužení veřejného osvětlení ve výši
225.158,- Kč, za prodloužení splaškové kanalizace
259.206,- Kč, za rozšíření vodovodu a kanalizace 228.502,- Kč.
Pro zdárná zajištění kolaudací výše uvedených staveb bylo
zastupitelstvem ze dne 13.12.2010 uloženo panu Jaroslavu
Falcovi a panu ing. Miroslavu Horákovi zajistit vše potřebné
a stavby zkolaudovat do 15.3.2011. Toto však nebylo splněno
s odůvodněním ing. Horáka, že na to nemá čas a abych si to
zajistil sám. Vyvstává zde otázka, proč kandidoval do zastupitelstva, když pro obec nechce pracovat. V návaznosti na tyto
skutečnosti jsem požádal ostatní zastupitele o pomoc při zajištění všech potřebných dokumentů. Jejich spolupráce byla přislíbena. Současně byl požádán zhotovitel staveb pan Josef
i
Bůzek o spolupráci v dané věci.
Další dost důležitou věcí je pokusit se získat pro obec různé
dotace. Po našem nástupu na úřad, jsme zažádali z programu
FROM o dotaci na zhotovení zasedací místnosti v půdním
prostoru obecního úřadu. K této žádosti jsme měli doložit i
výpis z katastru nemovitostí. Jaké však bylo naše zděšení,
když na výpisu z katastru nemovitostí byl majitelem obecního
úřadu a kapličky uveden Městský národní výbor Příbram a ne
OBEC DUBNO. Toto může být důvod k tomu, aby naši žádost
o dotaci vyřadili z evidence. Po tomto zjištění jsem udělal takové kroky, že dnes již je kaplička i Obecní ůřad zpět v majetku obce. To, že budovu Obecního úřadu Dubno a kapličku,
po 21 letech samostatného trvání obce, bývalí zastupitelé
nedokázali převést zpět do majetku obce je zarážející skutečnost, jakož i skutečnost, že v roce 2008 se opravovala kaplička
z obecního rozpočtu ačkoliv nebyla majetkem obce. Tuto opravu prováděla firma pana Josefa Bůzka, za částku 1.050.859,- Kč.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří nám pomohli zvládnout jak úklid sněhu, tak jarní úklid okolo svých
domů. Přeji Vám pěkné jarní a letní dny.
Milan Pilous - starosta

Rozpočet na rok 2011
Zastupitelé Obce Dubno schválili na svém zasedání dne
21. února 2011 rozpočet na rok 2011. Rozpočet byl schválen
jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 3 520 000 korun.
Hlasování jednotlivých zastupitelů:
PRO: 5 (Pilous, Chmelař, Špindler, Roušal, Šmatláková)
PROTI: 1 (Falc)
ZDRŽELI SE: 1 (Horák)
Usnesení: Rozpočet na rok 2011 byl schválen

Hospodaření obce Dubno
v letech 2006 - 2010
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Komentář k hospodaření v letech 2006 - 2010
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Minulé vedení obce hospodařilo v letech 2007 – 2009
i
se schodkem mínus 5,5 milionů korun.
Taky se ptáte, jak je to možné? Když jsem viděl tyto čísla
poprvé, tak jsem si položil úplně stejnou otázku. V roce 2006
došlo k prodeji pozemků ve výši 4,3 milionů korun, takže finanční prostředky byly na účtě. V roce 2010 se nám po volbách podařilo již plýtvání s prostředky zastavit a rok byl opět
v plusovém hospodaření. Naposledy obec hospodařila v kladi
ných číslech v roce 2006 za starosty Františka Vacka.
Troufám si říci, že pokud by nebyly volby, tak měla obec
na účtu o milion méně! Jde o prvotní souhrnné informace,
abyste měli základní přehled o hospodaření obce v předchozích letech. Nyní začneme prověřovat výdaje, které se nám
nelíbí a napravovat některé smlouvy, které jsou pro obec
podezřele nevýhodné. Tou nejméně výhodnou je fotovoltaika,
o které v tomto zpravodaji starosta hovoří.
Václav Chmelař - místostarosta

Výsledky ankety

Slovo místostarosty

Které zařízení by nejúčinněji zpomalilo vozidla jedoucí
z kopce od Příbrami?
Anketní lístek

www.obecdubno.cz

i
Dopravní značka - Pozor kontrola
rychlosti ........................................ 0%
Maketa policisty ........................... 0%
Zpomalovací semafor ................. 46%
Zpomalovací pás .......................... 7%
Měřící radar rychlosti ................. 33%
Není potřeba vůbec řešit .............. 7%
Zpomalovací ostrůvek ................. 7%

Dopravní značka - Pozor kontrola i
rychlosti ....................................... 4%
Maketa policisty .......................... 0%
Zpomalovací semafor ................ 38%
Zpomalovací pás ......................... 6%
Měřící radar rychlosti ................ 12%
Není potřeba vůbec řešit ............ 40%
Zpomalovací ostrůvek ................ 0%

Z obou anket vyplývá, že většina občanů požaduje umístění
zpomalovacího semaforu. Vedení obce se bude touto problematikou v následujících dnech zabývat.

Fotovoltaika
Smlouva s firmou Efektim je od počátku neplatná!
V současné době jsem začal řešit na základě usnesení zastupitelstva krajně nevýhodný pronájem bývalé skládky Pichce firmě
EFEKTIM pro výstavbu fotovoltaické elektrárny. Minulým vedením bylo prezentováno, že pronájem bude 50.000,- Kč ročně,
což při tak velké výměře pronajaté plochy je velmi neefektivní.
Dle mého zjištění to ani 50.000,- Kč nebude, neboť ve smlouvě
je psáno, že firma EFEKTIM bude platit obci 5.000,- Kč ročně
za každých na předmětu nájmu instalovaných zařízení o výkonu
100 KW. Elektrárna má maximální kapacitu 700 KW (dle našich
zjištění). To by potom znamenalo maximálně 35.000,- Kč
za rok. Dalším zjištěním při kontrole smlouvy bylo, že firma
bude platit na základě faktury, kterou vystaví obec, za rok
zpětně. Z důvodu výše uvedených skutečností byl požádán
i
právník řešením této smlouvy.
Dále v této věci bylo zjištěno, že smlouva dle legislativy
je od počátku neplatná, neboť bylo porušeno ustanovení
§39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů „Záměr o prodeji“ nebo „pronájmu pozemků“ (oznámení na úřední desce) – ke kterému se v době 15 dnů před projednáním na zastupitelstvu obce mohou vyjadřovat nebo podat
návrhy jiní zájemci.
Milan Pilous - starosta

i

Vážení spoluobčané,

v předvolebním materiálu jsme slíbili,
že vydáme, vytiskneme a do každé
schránky zdarma rozešleme dvakrát
ročně Zpravodaj obce Dubno. Právě držíte v ruce první číslo, to druhé vyjde
v listopadu. Chtěl bych Vás požádat
o tolerování případných nedostatků
a zároveň požádat o Vaše reakce, jestli
tento materiál naplnil Vaše očekávání.
i
Zpravodaj je umístěn také na webových stránkách obce.
Celých pět měsíců od voleb jsme nedělali nic jiného, než zpracovávali staré záležitosti . Tím myslím resty minulého vedení
obce. Pro úplnou představu mohu jako příklad uvést nedořešenou žádost kolem jednoho pozemku. Žadatel oslovil Obec
Dubno v květnu 2010 a do listopadu 2010 neměl odpověď. i
Minulé vedení obce se mnohým záležitostem zkrátka nevěnovalo. Asi největší dík patří paní Ludmile Vackové, která řešila
převážnou část administrace a o dění na úřadě měla podle
mého názoru největší přehled. Jako administrativní pracovnice
však měla maximální hranice a zejména postavení na úřadě.
i
Výsledky auditu z Krajského úřadu tato slova potvrzují.
Většina bodů, které byly v našem předvolebním materiálu se
bohužel naplnila. Bohužel píši záměrně, protože bych byl
raději, kdyby byla situace na úřadě veselejší. Veškeré investiční akce byly předraženy, fakturačně rozděleny mezi starostu
a místostarostu. Hospodaření obce v letech 2006 – 2010 je věnována celá strana tohoto zpravodaje. Zastupitelstva nebyla
v povinném termínu a o informovanosti občanů raději nemluvit. Tím vrcholem pyramidy je fotovoltaika, která má v tomto
i
zpravodaji také své místo.
Chtěl bych tímto poděkovat za hojnou účast občanů na zasedání zastupitelstva. Zatím proběhla čtyři a zasedací místnost
na úřadě byla vždy zaplněna. Schránku „Občané“, která je
nově nainstalována na budově úřadu můžete využívat po
i
celý rok. Je pravidelně vybírána.
V současné době řešíme nedokončený majetek v Chaloupkách, fotovoltaiku, skládku TKO Bytíz, odbočovací pruh
ve směru od Prahy, pozemky ve vlastnictví státu dříve
v našem majetku, letní údržbu obce, vaše náměty z ankety
i
a další …
Na posledním listě zpravodaje najdete nové jízdní řády MHD
Příbram linek 1B a 7B s platností od 1.6.2011, které mohou
být pro vás užitečné. Budu rád, pokud si najdete dostatek času
a premiérový Zpravodaj obce Dubno přečtete opravdu celý.
Václav Chmelař - místostarosta

Jsou všechna zastupitelstva veřejná?
Pět měsíců po volbách, ještě stále dostáváme od občanů otázku,
jestli je zasedání zastupitelstva veřejné? ANO - všechna zasedání zastupitelstva jsou veřejná, proto se nikde již neuvádí
slovo "veřejné". Minulé vedení bohužel takto do nadpisu uvádělo a občany tak mystifikovalo. Tato skutečnost je daná
i
ze zákona o obcích.
V minulosti nebyla dokonce dodržována podmínka povinnosti
svolat zastupitelstvo obce nejméně jedenkrát za tři měsíce. i
V roce 2009 bylo zasedání po čtyřech měsících a v roce 2010,
dokonce až po sedmi měsících! Jde o dost závažné porušení
minulého vedení obce.

POZOR! Změna začátku zastupitelstva
Obec Dubno zve občany
na zasedání zastupitelstva,
které se koná

16. 5. 2011 od 18:00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno.
Program zasedání je zveřejněn na Úřední desce
a na www.obecdubno.cz.
Milan Pilous - starosta

Sbor dobrovolných hasičů - SDH Dubno

Dotace - návrh nové zasedací místnosti

Jako každým rokem proběhl 2. dubna sběr železného šrotu,
se kterým pomáhala řada dobrovolných hasičů. I v letošním
roce lidé byli štědří a připravili mnoho železného odpadu
před své domy. Peníze získané za tento sběr železného šrotu,
budou opět velikým přínosem do pokladny SDH Dubno.
Tímto chci poděkovat všem občanům obce Dubna za darovaný železný šrot. A dále patří i velký dík všem, kteří při sběru
pomáhali.

Zpráva o žádostech o dotace

Martin Roušal - Starosta SDH Dubno

Další akce plánované na letošní rok:

Od začátku roku 2011 naše obec požádala o tři dotace
z různých fondů. První projekt je vybudování společenské
místnosti a místnosti pro veřejná zastupitelstva v půdní
vestavbě obecního úřadu obce Dubno. Jedná se o místnost,
kterou by využíval obecní úřad pro svá veřejná zastupitelstva,
pro různé prezentace občanům, setkání občanů k různým společenským akcím a mladým hasičům ke svým schůzkám.
Tento projekt by měl být financován z krajského dotačního
fondu FROM a obec by se měla podílet pěti procenty z celkového rozpočtu cca 2 000 000 Kč.
i
NÁVRH SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI V PŮDNÍ VESTAVBĚ OBECNÍHO ÚŘADU

6. a 7. 5. 2011 – Čištění koupaliště
V sobotu a neděli bude probíhat čištění koupaliště, při kterém
ho připravíme na letní sluneční sezónu.
5. 6. 2011 - Den dětí
Stejně jako minulý rok se i letos bude konat dětský den,
při kterém děti budou moci soutěžit o spousty pěkných cen.
Tímto bychom chtěli pozvat jak všechny děti, tak i jejich
rodiče a fanoušky.
23. 7. 2011 – Pouťová zábava
I letos Vás srdečně zveme na pouťovou zábavu, která se bude
konat ve zdejším pohostinství.
4. a 5. 9. 2011 – Posvícení

Mladí hasiči SDH Dubno
V srpnu 2010 jsem založila kolektiv mladých hasičů v Dubně,
jež má v Dubně několikaletou
tradici pod vedením Zdenka Zárybnického. Dnes máme v kolektivu 17 členů, z toho 15 dětí
je z Dubna a 2 z Nové Hospody.
Máme také maskota plyšové
prase Káju. Kolektiv mladých
hasičů vedu spolu se svým přítelem Lukášem Albrechtem. Scházíme se každý týden. A co děláme? Účastníme se celoroční hry
Plamen, která se skládá ze čtyř částí. Soutěží se například
v závodu požární všestrannosti, v požárním útoku a dalším.
V soutěžích se prověřují nejen hasičské znalosti a dovednosti,
i
ale také všeobecné znalosti, fyzička a zručnost dětí.
Soutěžíme se dvěma družstvy, v kategorii mladší do 11 let
a starší do 15 let. Obě družstva se drží na středních příčkách.
Je třeba říct, že je to jejich první rok, ve kterém se s touto čii
nností seznamují. „Vedete si dobře.“
Součástí hry Plamen je také plnění tzv. Odborek, což je nadstavba znalostí a dovedností potřebných k soutěži. Mladí
hasiči si také vedou kroniku, do které zapisují své zážitky
ze soutěží, z výletů, na které v rámci kolektivu jezdíme,
ze soustředění, z brigád a dalších činností. To vše je doklái
dáno fotografiemi, výkresy, apod.
Více informací se můžete dozvědět na našich internetových
stránkách www.mladihasicidubno.webnode.cz. Tímto zvu
nové zájemce a děkuji rodičům, pomocníkům, SDH Dubno
a Obci Dubno za pomoc a podporu . Děkuji především kolektivu mladých hasičů za společně strávené chvíle. Jen tak dál.
Petra Palusová - mladí hasiči SDH Dubno

Dále jsme podali do stejného dotačního fondu projekt
pro místní SDH a to pro nákup čerpadla s příslušenstvím,
kde jsou stejná pravidla pro financování a celková částka
je 60 000 Kč. Třetím projektem je vybudování moderního
dětského hřiště na koupališti, žádost byla podána v dotačním
programu OKD, kde jsou pravidla financování podle toho
jakou částku rada schválí, je možné že zafinancuje i částku
celou, jak jsme požádali.
i
V současné době probíhá výběr žádostí z dotačního programu
FROM a asi za měsíc by se měla rada sejít k vybrání žádostí
z programu OKD.
i
I nadále sledujeme výzvy, ať již ze středočeského kraje, EU
nebo jiných fondů a budeme podávat žádosti. Ze zkušenosti
víme, že nemusí ani jeden projekt vyjít napoprvé, ale bez podávání žádostí, třeba i donekonečna to nejde.
Jiří Špindler - předseda finančního výboru

Finanční výbor
Zpráva za finanční výbor

i

i
Inventarizace:
Začátkem roku 2011 se finanční výbor podílel na vypracování
a kontrole inventur obecních majetků a pozemků. V rámci
možností jsme se zapojili do pomoci při sčítání obecních pozemků, lesů a polí. Zjištění bylo jako již tradičně u každé kontrolovatelné komodity stejné, opět jsme našli velké nesrovnalosti ve vedení inventarizačních položek, v nedopisování
nebo naopak v neupisování majetků nových nebo prodaných.
Byly opisovány všechny položky několik let zpět bez kontroly.
Dále jsme zkontrolovali finanční hospodaření obce od voleb
2010 do konce kalendářního roku 2010, kde jsme neshledali
žádné závažné nedostatky.
Jiří Špindler - předseda finančního výboru

Změňte svoje Dubno...

Vyhlášky obce Dubno
Obec Dubno má v současné době šest platných Vyhlášek,
které jsou zveřejněny na internetových stránkách
www.obecdubno.cz, nebo k nahlédnutí na Obecním úřadě.

Co jsme od voleb již změnili
• Zastavení předražených akcí v obci
• Spolupráce s občany - umístění schránky "Občané"
na budově Obecního úřadu
• Zkvalitnění zimní údržby obce
• Nové, aktuální a funkční www stránky
Martin Roušal - Starosta SDH Dubno
• Občané mají přístup k informacím
• Pružné rozhodování a řešení žádostí
• Podání 3 žádostí o dotace
• Včasné zveřejnění termínu zasedání zastupitelstva
• Zastavení nehospodárného nakládání s veřejnými
financemi

č. 01/2010 - Shromažďování, sběr, přeprava komunálního
a stavebního odpadu
č. 02/2010 - O místním poplatku za komunální odpad
č. 03/2010 - Regulace činností rušících hlukem
nebo vibracemi
č. 04/2010 - Spalování suchých rostlinných materiálů
č. 05/2010 - O místním poplatku ze psů
č. 01/2011 - Požární řád obce

Úřední hodiny obecního úřadu
Pondělí ..................................... 8,00 – 12,00 / 15,00 – 19,00
Středa ....................................... 8,00 – 12,00 / 15,00 – 17,00

Důležitá telefonní čísla
Tísňová linka ................................................................... 112
Ohlašovna požáru okres Příbram .................................... 150
Operační středisko HZS Kladno ....................... 950 870 444
Lékařská pohotovost ....................................................... 155
Policie ............................................................................. 158
Starosta obce Dubno ......................................... 603 528 920
Ohlašovna požáru starosta SDH Dubno ........... 602 605 612
Ohlašovna požáru velitel SDH Dubno ............. 605 202 066
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Přepravu zajišťuje:
Veolia Transport Praha s.r.o., provozovna Příbram, tel.: +420 318 621 964, informace: +420 318 622 126
Na lince platí tarif a smluvní podmínky vyhlášené uvedeným dopravcem. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Mezi zastávkami označenými číslem zóny jsou tarif i smluvní přepravní podmínky shodné s tarifem a smluvními přepravními podmínkami Středočeské integrované dopravy (SID).

Kompletní jízdní řády MHD Příbram na www.pribram.cz/MHD
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Zpravodaj Obce Dubno

Vydává Obec Dubno, ZDARMA do každé poštovní schránky. Další číslo 02/2011 vychází v listopadu 2011.
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Drkolnov, Šachetní - Seifertova - Milínská - Jiráskovy sady - Nová Hospoda - Dubno restaurace
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Přepravu zajišťuje:
Veolia Transport Praha s.r.o., provozovna Příbram, tel.: +420 318 621 964, informace: +420 318 622 126
Na lince platí tarif a smluvní podmínky vyhlášené uvedeným dopravcem. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Mezi zastávkami označenými číslem zóny jsou tarif i smluvní přepravní podmínky shodné s tarifem a smluvními přepravními podmínkami Středočeské integrované dopravy (SID).
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