Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dubna, konaného dne 16.12..2009
Přítomni: p. Bůzek Josef, Falc Jaroslav, Křísa Miroslav, Zárybnický Zdeněk, Pípal Antonín a
Pinc Václav
Ověřovatelé: p. Křísa Miroslav, Pípal Antonín
Program: 1. Zahájení.
2. Úprava rozpočtu obce r. 2009.
3. Schválení rozpočtového provizoriana rok 2010.
4. Projednání veřejné vyhlášky.
5. Informace o činnosti obce.
6. Různé.
7. Usnesení a závěr.

1. Starosta zahájil zasedání v 19.10 hodin, přivítal členy zastupitelstva a přítomné
občany.
2. Místostarosta podal zprávu o stavu čerpání prostředků roku 2009 a návrhem úpravy
rozpočtu 2009.Všichni zastupitelé s tímto návrhem jednohlasně souhlasí.
3. Starosta přednesl návrh rozpočtového provizoria pro začátek roku 2010.Zastupitelé
svým hlasováním projevili jednohlasně souhlas.
4. Místostarosta seznámil přítomné s obecní vyhláškou č.4 o odpadech, která bude ve
znění vyhlášky č. 2 . Všichni zastupitelé souhlasí jednohlasně.
5. Místostarosta informoval přítomné o pracích na úpravách v obci, rozšíření vodovodu,
kanalizace a úpravě cest.
6. Různé
- Starosta seznámil přítomné o zdražení vodného a stočného v roce 2010.
- Byly zrušeny tři nevytížené spoje MHDPříbram Dubno a zpět /odjezdy
z Příbrami 4.59, 15.19, 16.04 hod. / zatím nepotvrzeno od Veolie .
- Místostarosta informoval přítomné, že noví uživatelé budou hradit obci,
za přípojku vodovodu 6.000,- Kč a za přípojku splaškové kanalizace 5.000,- Kč.

1.

Usnesení
k bodu 2
Zastupitelé berou na vědomí zprávu o stavu čerpání prostředků roku 2009 a návrhem
úpravy rozpočtu 2009 a všichni s tímto návrhem jednohlasně souhlasí.
k bodu 3
Zastupitelé svým hlasováním projevili jednohlasně souhlas s rozpočovým provizoriem
pro začátek roku 2010.
k bodu 4
Všichni zastupitelé souhlasí jednohlasně se zněním obecní vyhlášky č.4 o odpadech, ve
znění obecní vyhlášky č. 2.
k bodu 5
Zastupitelé obce berou na vědomí zprávu podanou místostarostou o pracích na
úpravách v obci, rozšíření vodovodu, kanalizace a úpravě cest.

k bodu 6
Různé
Zasupitelé berou na vědomí
- Informaci o zdražení vodného a stočného v roce 2010
- Zrušení nevytížených spojů MHD Příbram Dubno a zpět
- Informaci místostarosty o úhradách nových uživatelů,
za přípojku vodovodu 6.000,- Kč a za přípojku splaškové kanalizace 5.000,- Kč

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

