Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dubna, konaného dne 24.2.2010
Přítomni: p. Falc Jaroslav, Bůzek Josef, Křísa Miroslav, Zárybnický Zdeněk, Pípal Antonín a
Pinc Václav
Ověřovatelé: p. Pípal Antonín, Pinc Václav
Program: 1. Zahájení.
2. Zpráva o hospodaření v roce 2009, schválení závěrečného účtu.
3. Projednání a schválení rozpočtu na rozpočtu na rok 2010.
4. Informace o činnost obce.
5. Různé.
6. Usnesení a závěr.

1.

Starosta zahájil zasedání v 19.00 hodin přivítáním přítomných.

2.

Zprávu o hospodaření /2009/ přečetl p. Bůzek.
- Prověřit fa. dotace na Pichce (166 tis.)
5 zastupitelů souhlasí, Zárybnický se zdržuje hlasování

3.

Schválení závěrečného účtu 2009 a rozpočtu na rok 2010
Návrh přečetl p. Bůzek.
Všichni zastupitelé souhlasí

4.
a/ Jednorázový vklad obci /15 tis./ – El. silový přívod pro O2
Všichni zastupitelé souhlasí.
- 13 815,- Kč pro obec za zřízení věcného břemene O2
Všichni zastupitelé souhlasí.
b/Kabel pro T-Mobile – zřízení věcného břemene
Zatím odloženo
c/ Pozemek u BIC nábytku – převedení pozemku 3810/39 kÚ Příbram

d/ Vyhláška obce Dubno 3/2010 Regulace činnosti rušících hlukem
Pro jsou Falc, Bůzek, Křísa, Pinc
Proti jsou Zárybnický a Pípal

e/ Svazek obcí – 175 tis. Střednědobý návrh investice na případné osazení redukčních
ventilů v dolní části obce.
Všichni zastupitelé souhlasí.

5. Různé
- Informace do konce března úhrada poplatků za psy a odvoz KO.
- Oslovit Silnice, řešení nebezpečného odbočování – písemně na křižovatce do Dubn
od Prahy
- Pro p. Berku povoleno bezplatně skladování stavebního materiálu – termín občan
upřesní

1.

Usnesení
Zastupitelé berou na vědomí projednané záležitosti v programu zasedání a
k bodu 2
5 zastupitelů souhlasí s přednesenou zprávou o hospodaření v roce 2009,
Zárybnický se zdržuje hlasování
k bodu 3
Všichni zastupitelé souhlasí s předneseným návrhem rozpočtu na rok 2010
k bodu 4
a/-Všichni zastupitelé souhlasí s jednorázovým vkladem 15 tis.pro obec – El.silový
přívod
- Všichni zastupitelé souhlasí s úhradou obci 13 815,- Kč za zřízení věcného břemene
O2.
b/ Kabel pro T-Mobile – zřízení věcného břemene - Zatím odloženo
c/ Pozemek u BIC nábytku – převedení pozemku 3810/39 kÚ Příbram

d/ Vyhláška obce Dubno 3/2010 Regulace činnosti rušících hlukem
Pro jsou Falc, Bůzek, Křísa, Pinc
Proti jsou Zárybnický a Pípal
e/ Všichni zastupitelé souhlasí se Střednědobým návrhem investice Veolia – 175
tis.Svazku obcí

Různé
- Informace do konce března úhrada poplatků
- Oslovit Silnice, řešení nebezpečného odbočování – písemně na křižovatce do Dubna
- Pro p. Berku povoleno bezplatně skladování stav. materiálu – termín bude upřesněn

Starosta zasedání ukončil ve 21:00 hodin
Falc Jaroslav
starosta v.r.

