Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dubna, konaného dne 27.5. 2009
Přítomni: p. Bůzek Josef, Falc Jaroslav, Křísa Miroslav, Zárybnický Zdeňek a Pinc Václav
Pípal Antonín
Ověřovatelé: Pínc Václav
Křísa Miroslav

Program: 1. Zahájení.
2. Pokračování ve vypracování územního plánu.
3. Informace o činnosti obce.
4. Informace o změně ve veřejné hromadné dopravě.
5. Rozpočtový výhled na rok 2010 -2011.
6. Úprava rozpočtu obce.
7. Různé
8. Usnesení a závěr
1. Starosta zahájil zasedání v 19.10 hodin, přivítal členy zastupitelstva a přítomné
občany.
2. Starosta podal zprávu o stavu prací na územním plánu /dále ÚP/ obce Dubno. Probíhá
schvalovací legislativní proces.
3. Místostarosta seznámil přítomné s tím, že je již platné stavební povolení na rozšíření
vodovodu a veřejného osvětlení v oblasti „Chaloupek“směrem k Nové Hospodě.
Dále bude dle návrhu obce vypracována studie o záměru výstavby veřejné kanalizace
ve stejné lokalitě.
V obci byla provedena obměna a modernizace veřejného osvětlení, byla vyměněna
osvětlovací tělesa s velkou spotřebou energie za nová úspornější.
4. Starosta informoval občany o změnách ve veřejné hromadné dopravě. 28. 5.2009
bude další jednání.
5. Místostarosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového výhledu 2010 -2011.
Zastupitelé s tímto rozpočtovým výhledem jednohlasně souhlasí.

6. Místostarosta seznnámil přítomné s návrhem úpravy rozpočtu v položce příjmy za
pronájem pozemků. V době přípravy rozpočtu nebyla smlouva s O2 na nájem
pozemku pro vysílač dokončena. Zastupitelé s touto úpravou jednoznačně souhlasí.
7. Starosta obce přednesl návrh na zvýšení odměn zastupitelů obce od 1.7.2009 dle
nařízení vlády č. 74/2009 o odměnách zastupitelů . Zastupitelé hlasovali a jednohlasně
souhlasí.
Místostarosta obce seznámil přítomné s návrhem Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových na převod pozemků od státu na obec. Jedná se o pozemky pod a
podél účelových komunikací mimo intraviál obce. Vzhledem k tomu, že se nejedná o
zpevněné místní komunikace není bezúplatný převod možný.
Zastupitel Pípal podal informaci, jak bude řešena veřejná hromadná doprava v obci od
14.6.2009. Jízdní řády jsou v tisku a budou podle informací odboru dopravy vyvěšeny
včas.
Pod vlivem stále se opakujících stížností občanů na rušení svátečního klidu bude
projednána s právníkem možnost úpravy obecní vyhlášky, která by řešila tento
problém.

8. U s n e s e n í
k bodu 2
Zastupitelé vzali na vědomí informaci starosty obce o stavu prací na územním plánu.
k bodu 3
Zastupitelé berou na vědomí informace podané místostarostou o činnosti obce.

k bodu 4
Zastupitelé berou na vědomí informaci starosty ke změnám ve veřejné hromadné
dopravě.
k bodu 5
Zastupitelé jednohlasně souhlasí s rozpočtovým výhledem 2010 -2011.
k bodu 6
Zastupitelé jednohlasně souhlasí s návrhem úpravy rozpočtu v položce příjmy za
pronájem pozemků.

k bodu 7
Zasupitelé jednohlasně souhlasí se zvýšením odměn zastupitelů od 1.7.2009 dle
nařízení vlády č. 74/2009 o odměnách zastupitelů a berou na vědomí informaci
podanou místostarostou o pozemcích, kterých se týká návrh na převod pozemků od
státu na obec a informaci, jak bude řešena veřejná hromadná doprava v obci od
14.6.2009.
Zastupitelé jednohlasně souhlasí s tím, aby otázka rušení svátečního klidu v obci
byla řešena veřejnou vyhláškou po poradě s právníkem.
Starosta zasedání ukončil ve 21:00 hodin

Falc Jaroslav
starosta v.r.

