
 

 

 

 

Z á p i s  z  veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dubna, konaného dne 27.září 2010 

 

 

Přítomni: p. Bůzek Josef, Falc Jaroslav, Křísa Miroslav, Pípal Antonín, Zárybnický Zdeněk 

                a Pinc Václav 

Ověřovatelé: PípalAntonín 

                      Pinc Václav 

    

 

 Program:     1. Zahájení. 

                     2. Úprava rozpočtu obce r 2010.  

                     3. Informace o činnosti obce. 

                     4. Zajištění voleb. 

                     5. Různé 

                     6. Usnesení a závěr. 

                    

 
1.  Starosta zahájil zasedání v 19.05 hodin. 

 

2.  Úprava rozpočtu obce r. 2010. 

     Pan Bůzek podal zprávu o čerpání rozpočtu a rozpočtových opatřeních 

- bylo odsouhlaseno  změnit položku 2212, kde nebylo čerpáno  a 

2221/5169 nebylo rozpočtováno- bylo čerpáno 17.220,-- 

- P. Zárybnický  dotaz na špatnou práci , úprava místní komunikace u čp. 

85 p Bůzek neumí zdůvodnit 

 

3.   Informace o činnosti obce. 

- Zamítnutí skládky TKO Bytí a odeslat ihned na Krajský úřad 

Středočeského kraje 

- Odsouhlasení zřízení pouliční lampy u p. Novotného 

- Reklamní tabule pro místní hostinec, bylo schváleno určit místo , p. 

Zárybnický 

- Schválení vyhlášky č  1 až 4   20010 – úprava textu právníkem, jako 

reklamace – bez úhrady 

4.    Zajištění voleb. 

Volební komise stanovena, místo konání – obecní úřad 

 

5.    Různé 

- Schválení prodej pozemku pro A. Špindlerovou  parc.č. 314/3 výměra 

10 m2 á 50Kč/m2 

- pro p Pípala pozemek č.70/4,  9m2, á 50/m2 

- žádost odkoupení části č.p. 70/3 byla prozatím zamítnuta 

- schválení pro p. Zárybnického studie parcel 

- odstupné pro starostu odsouhlaseno 5 hlasů pro , Zárybnický se zdržel 

hlasování 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskuze:  

1. Prověřit smlouvu o pronájmu fotovolt. Elektrárny Pichce do 14 dnů do 

11.10.2010 

2. Náprava zemních prací na svahu Pichce směrem k obci, pokrýt zeminou 

3. P. Bůzek úprava interiéru kapličky do konce roku.  

-  

                         

6.    Usnesení  

 

                     K bodu 2 Zastupitelé obce  souhlasí s úpravou rozpočtu  

                     K bodu 3 Zastupitelé berou na vědomí odmítnutí skládky TKO Bytíz,  

                     Souhlasí se zřízením pouliční lampy u p. Novotného. . Zárybnický určí, kde                         

                     bude umístěna reklamní tabule hostince. Dále zastupitelé souhlasí s úpravou  

                     vyhlášek obce. 

                     K bodu 4. Zastupitelé berou na vědomí zprávu o zajištění voleb  

                     K bodu 5  Zastupitelé souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 314/3 výměra 10 m2  

                     á 50Kč/m2, pozemek č.70/4,  9m2, á 50/m2 a nesouhlasí s odkoupením části  

                     č.p. 70/3. Dále zastupitelé souhlasí se studii parcel p. Zárybnického. 

                     Pět přítomných   zastupitelů souhlasí s případným odstupným starosty obce,  

                     jeden zastupitel se zdržel hlasování. 

 

 

 

                    Závěr provedl starosta obce  ve 21.30 hodin. 

                                    

                                                                                         Falc Jaroslav  

                                                                                             starosta  

 

                             

 

      

 

 

 

 

 

 

                   

 


