Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dubna, konaného dne 14.5.2007

Přítomni: p. Bůzek, Falc, Křísa, Pípal, Zárybnický a Pinc
Ověřovatelé: Pípal Antonín
Křísa Miroslav

Program: 1. Zahájení
2. Pokračování vypracování územního plánu
3. Podání žádosti o vymezení zastavěného území
4. Stanovisko k darovací smlouvě silnice 1/18
5. Schválení nájemní smlouvy na telefonní vysílač na Pichcích
6. Schválení převodu pozemků v kat. území Příbram
7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v roce 2006
8. Různé
9. Usnesení
10. Závěr

1. Starosta zahájil veřejné zasedání v 19,10 hod. a přivítal přítomné

2. Všemi hlasy zastupitelstva bylo schváleno pokračování vypracování územního plánu. Pan Bůzek byl
všemi hlasy zvolen jako zastupitel obce, který bude spolupracovat s pořizovatelem územně plánovací
dokumentace ve správním území. Bod 2 není dořešen, bude pokračováno v jednání.

3. Zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádosti o pořízení vymezení zastavěného území úřadu
územního plánování Příbram.

4. Zastupitelstvo odsouhlasilo, aby bylo dále jednáno ve věci nepřevzetí bývalé komunikace I/18 přes
obec Dubno.

5. Bylo projednáné užívání parcely č. 488/1 pro umístění základové stanice telefonní sítě s tím, že
bude roční nájem navržen ve výši 105.900 Kč z důvodu užívání 60 m2 oploceného pozemku a 144 m2
příjezdové komunikace.

6. Zastupitelstvo odsouhlasilo převod historických pozemků v kat. území Příbram na obec Dubno.

7. P. Zárybnická podala zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dubno za rok 2006. Zpráva
byla schválena jednohlasně s tím, že závady a nedostatky v ní uvedené budou odstraněny nejpozději
do 30. 12. 2007.

8. Různé:
Odsouhlasena kupní smlouva s Řed. silnic a dálnic Praha o prodeji pozemku č. 488/13 o výměře 2161
m2.
Odsouhlasena úhrada opravy hasičské stříkačky PPS 12 (sportovní) nad rámec rozpočtu.
Pan Bůzek podal zprávu o obecních lesích.
Na podnět občanů zastupitelstvo zjistí informace o zpracování odpadu na kalovém poli.

9. Usnesení
K bodu 2: bude pokračováno ve zpracování územního plánu obce, s pořizovatelem bude v kontaktu
pan Bůzek.
K bodu 3: bude podána žádost o pořízení vymezení zastavěného území úřadu územního plánování
Příbram.
K bodu 4: zastupitelstvo odsouhlasilo, aby bylo dále jednáno ve věci nepřevzetí bývalé komunikace
I/18 přes obec Dubno.

K bodu 5: bylo projednáno užívání parcely č.488/1 pro umístaní základové stanice telefonní sítě s tím,
že bude roční nájem navržen ve výši 105.900 Kč z důvodu užívání 60 m2 oploceného pozemku a 144
m2 příjezdové komunikace.

k bodu 6: zastupitelstvo odsouhlasilo převod historických pozemků v kat. území Příbram na obec
Dubno.

K bodu 7: p. Zárybnická podala zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dubno za rok 2006.
Zpráva byla schválena jednohlasně s tím, že závady a nedostatky v ní uvedené budou odstraněny
nejpozeději do 30.12.2007.

K bodu 8: odsouhlasena kupní smlouva s Řed. silnic a dálnic Praha
výměře 2161 m2.

o prodeji pozemku č. 488/13 o

Odsouhlasena úhrada opravy hasičské stříkačky PPS 12 (sportovní) nad rámec rozpočtu.
Pan Bůzek podal zprávu o obecních lesích.
Na podnět občanů zastupitelstvo zjistí informace o zpracování odpadu na kalovém poli.

10. Závěr provedl starosta ve 20,50 hodin.

Falc Jaroslav
starosta

