Příloha č. 1. k zápisu z 29. Zastupitelstva obce Dubno
1.

Vyřazeni bodu č.9. Projednání příspěvku na Baby – Box v Příbrami.
Zařazeno na 29. zasedání Obce Dubno.

2. Vyřazení bodu č.10. Schválení dodatku č.1. k Partnerské smlouvě MAS BRDY
Zařazeno na 29. zasedání ZO Obce Dubno
3. Vyřazení bodu č.11. Žádost o pokračování nájemní smlouvy v č.p. 51 Dubno
p.Bůzek.
Zařídí starosta V. Chmelař osobně
4. Vyřazení bodu č.13. Žádost o poskytnutí dotace pro Ochranu fauny v Hrachově .
Zařazeno na 29. zasedání ZO Obce Dubno.
5. Zaměření komunikace Ostrý Vrch pro KÚ Příbram a vyúčtování asfaltových
vjezdů na 3,5 m.
Starosta V.Chmelař odpověděl, že tento bod trvá.
6. Smlouva o poskytnutí dotace od Středočeského kraje na les.
Dle informace byla odeslána ihned dne 31.12.2015 na Středočeský kraj, zatím nepřišla
potvrzená.
7. Osvětlení na rozcestí u pí. Kopičkové (žádal p. Flachs)
Sdělil p. starosta V. Chmelař, že se bude realizovat na jaře 2016.
8. Grafiti na hřišti řeší starosta a místostarosta - posouzení – bude se opravovat na jaře.
9. Úprava mříže v příkopu pod pí. Vackovou, žádal p. Vopička, kde hrozí ucpání.
Přesunuti rozhodnuti a úprava na měsic březen 2016.
10. Přístup na hřiště v Chaloupkách pro techniku na údržbu, rozšíření vjezdu, navrženo
položení silnějšího panelu nebo snížení nájezdu na jaře 2016.
11. Vyčištění odtokové roury na pozemku Kopičkových. Bude se čistit na jaře.
12. Řešení posypového materiálu v Chaloupkách.
Stav trvá, bude řešeno před nadcházející zimní sezonou.
13. Kontrola úkolů z přílohy z 28. zasedání ZO konaného dne 30.12.2015
č. 28.15.(info p. Pilous). Nesplněné úkoly z 27. zasedání ZO:

zpět

•

-Prověření pozemků pod místními komunikacemi - TRVÁ

•
-Vodovodní přípojka u manželů Parezových ,smlouva na připojení vod. přípojky včetně věc.
břemen, částky 5.000,-Kč a GMP - Čekáme na GMP, aby mohla být vyhotovena smlouva.
•

- Lékařské prohlídky hasičů (úkol p. Michal Křísa) – hotovo, kromě M. Roušala

•

-Pojištění výjezdové jednotky hasičů – není vhodná současná, přiřadit k naší smlouvě

