
 

 

 

 

Z á p i s  z  veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dubna, konaného dne 14.července 2008 

 

 

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

Pinc Václav 

Ověřovatelé: PípalAntonín 

                      Křísa Miroslav 

 

         Program: 1. Zahájení 

                         2. Pokračování vypracování územního plánu 

                         3. Projednání bezúplatného převodu pozemků pod veřejnými    

                             komunikacemi 

                         4. Informace o činnosti obce 

                         5. Informace o průběhu  příprav oslav a sjezdu rodáků 

                         6. Různé 

                         7. Usnesení 

                         8. Závěr       

                                                    

1. Starosta zahájil zasedání v 19.15 hodin, přvítal členy zastupitelstva a 

přítomné občany. 

2. Práce na územním plánu pokračují. V současné době bylo předáno k pořízení 

zprostředkovateli. Výhledově by mohl být územní plán obce dokončen v 1. 

čtvrtletí roku 2009. 

3. Starosta a místostarosta informovali o převodech obecních pozemků: 

 

     a/ pozemek pod nájezdem na Občov u obchvatu  č.parcely  26/5 bude darován      

Ředitelství silnic a dálnic, 

    

b/ od Pozemkového fondu České republiky bude bezúplatným  

                     převodem  na obec převedeno č. parc. 26/18, 235/6, 326/11, 488/43, 59/30,  

                     59/21, 59/22, 59/23, 317/4, 326/4, 326/10 a 59/25 

c/ od Pozemkového fondu České republiky bude bezúplatným  

                     převodem  na obec č. parc 26/19    / příkop u trasf. / 

d/  od Pozemkového fondu České republiky bezúplatným převodem 

                     na obec  část obecní cesty kolem čp.114  č. parc. 266/8, 266/9, 266/10 a266/11. 

 

Zastupitelé souhlasí s převody těchto výše uvedených parcel jednohlasně.  

 

 

4. a/ Paní Vacková informovala zastupitelé obce o kontrole provedené Českou 

správou sociálního pojištění. Nebyly zjištěny rozdíly v odváděných 

částkách,  tudíž  nebyla uložena nápravná opatření. 

 

 

 

 



 

 

      b/ Starosta a místostarosta informovali, že v obci byly opraveny a vyměněny  

      tělesa veřejného osvětlení za úspornější. Je prováděna celková rekonstrukce a  

      oprava  místní kaple. 

      Byly natřeny čekárny a zábradlí  v obci a opraveny lavičky umístěné na  

      veřejných  prostranstvích.     

          

         

 

5.    Starosta s místostarostou informovali občany o průběhu příprav na oslavy 

výročí obce a SDH ve dnech 25. a 26. července 2008 a požádali občany, aby si 

uklidili okolí svých příbytků. Pozvánky byly rozeslány rodákům. Jsou 

zakoupeny odznaky obce, které budou dávany občanům při uvítání.  

 

6.   Různé. 

 

       a/ Místostarosta předložil zastupitelům k uvážení, zda bude péče o místní 

zeleň nadále ponechána paní Falcové, i když v současné době vykonává její 

manžel funkci starosty. Zastupitelé hlasovali a rozhodli jednohlasně, že jsou 

s prací paní Falcové spokojenia nadále jí tato činnost pro obec  bude ponechána.   

     b/ člen zastupitelstva Antonín Pípal podal informaci o přípravě nové pojistné 

smlouvy obecního majetku. Zastupitelstvo souhlasí se změnou pojištění 

jednohlasně.    

 

 

                  7.  Usnesení 

                     K bodu 2. Zastupitelé berou na vědomí zprávu o stavu prací na územním plánu 

                     K bodu 3. Zastupitelé souhlasí jednohlasně s převody vlastnických práv parcel  

                     č.  26/5, 26/18, 235/6, 326/11, 488/43, 59/30, 59/21, 59/22, 59/23, 317/4, 326/4,  

                     26/10, 59/25 26/19  266/8, 266/9, 266/10 a 266/11. 

                     K bodu 4. Zastupitelé berou na vědomí zprávu z kontroly provedené Českou  

                     správou sociálního zabezpečení a  informaci o činnosti obce podanou starostou  

                      místostarostou. 

                      K bodu 5. Zastupitelé berou na vědomí informaci o přípravách oslav výročí 

                      obce a SDH.  

                      K bodu 6. Zastupitelé rozhodli jednohlasně, že péči o zeleň v obci bude  nadále 

                      vykonávat paní Falcová Zastupitelstvo jednohlasně souhlasí se změnou  

                      pojištění obecního majetku.    

 

 

 

 

8. Závěr provedl starosta obce  ve 21.00 hodin. 

                                                                                         Falc Jaroslav  

                                                                                             starosta  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


