Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dubna, konaného dne 20.října 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 prodeje obecních pozemků
4. Informace o činnosti obce
5. Úprava rozpočtu 2008
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 je stanoven termín
veřejného projednávání na 19.11.2008. Starosta připomněl občanům, že
připomínky ke konceptu Územního plánu obce Dubno mohou podávat do 4.
listopadu 2008.
3. a/Starosta informoval zastupitelé obce o prodeji obecních pozemků panu
Roušalovi parc.č. 233/2- 9 m2 , část parc. č. 234/2 a parcela č. 233/3 10 m2
za 50,-- Kč/ m2. Zastupitelé tuto skutečnost odhlasovali a souhlasí
jednoznačně.
b/ prodej pozemků pro přístupovou cestu k šesti parcelám v lokalitě pod
Novou Hospodou / na Cihelně/, každému z majitelů dotčeného stavebního
pozemku 1/6 z parc.č. 458/4 za 100,-- Kč za m2. Zastupitelé souhlasí
jednoznačně.
4. Starosta obce informoval o činnosti obce .
5. Místostarosta informoval přítomné o čerpání rozpočtu na rok 2008 do
30.9.2008 a požádal zastupitelé o souhlas s úpravou k tomuto čerpání.
Většina zastupitelů odsouhlasila tyto úpravy s tím, že pan Zárybnický se
hlasování zdržel. K čerpání v jednotlivých bodech - opravy a udržování
obce, zastupitelé pověřili kontrolní komisi, aby prozkoumala čerpání
jednotlivých položek. Dále bylo odsouhlaseno prodloužení vodovodu,
kanalizace a veřejného osvětlení od čp 20. po okraji plánované zástavby.

6. Různé:
Obci byla podána panem Střelou žádost o souhlas s výstavbou střelnice
v prostoru bývalé skládky popílku na Pichcích. Zastupitelé s touto výstavbou
nesouhlasí.

Obec byla požádána o povolení vybudování cesty pro odvoz haldoviny
z odvalu šachty č. 9. Zastupiutelé s tímto nesouhlasí.
Na Pichcích u přístupové cesty na pole, kde vzniká divoká skládka, bude
vybudována závora.
Místostarosta přednesl návrh na uskutečnění ohňostroje na závěr roku 2008.
Zastupitelé souhlasí s tím, že bude nakoupen materiál na tuto akci v hodnotě
20.000,-- Kč.
V místní kapličce je zapotřebí opravit historická korouhev. Místostarosta
informoval přítomné o možnosti zadání této práce umělecké škole, která
je ochotna v rámci výuky tuto práci vykonat za cca. 20.000 Kč. Zastupitelé
souhlasí jednoznačně.
Přítomni občané vznesli připomínku, zda by nebylo možné projednat s pane
Bezouškou prodej pozemku pod bývalým hřištěm v Chaloupkách obci.
8. Závěr provedl starosta obce ve 22.00 hodin

