
2. zasedání zastupitelstva obce Dubno 

ze dne 29.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu 

 

Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Jiří Špindler, Martin Roušal, Iva  

                Šmatláková, Miroslav Horák, Jaroslav Falc 

 

Starosta obce Dubno zahájil zasedání v 19.05 hodin 

Jako ověřovatelé zápisu byli jednohlasně zvoleni: Martin Roušal, Iva 

Šmatláková 

Starosta seznámil všechny zúčastněné s programem zasedání: 

1. zahájení, zvolení ověřovatelů, program zasedání 

2. schválení rozpočtového provizoria na rok 2011 

3. schválení rozpočtového výhledu minimálně na dva roky 

4. vybudování společenské místnosti v půdním prostoru obecního úřadu 

5. podání ţádosti o dotaci pro SDH Dubno 

6. schválení obecně závazné vyhlášky č. 06/2010, kterou se vydává poţární 

řád obce Dubno 

7. diskuze, závěr 

 

pro: 7 

proti: 0 

zdrţeli se: 0 

usnesení: program byl přijat 

  

2. starosta navrhuje, aby aţ do schválení rozpočtu na rok 2011se pracovalo 

v rozpočtovém provizoriu, moţnost čerpání pouze 1/12 měsíčně nákladů dle 

rozpočtu 2010, termín vypracování rozpočtu na rok 2011 do 31.1.2011 

 

     pro: 7 

     proti: 0 

     zdrţeli se: 0 

     usnesení: návrh byl přijat 

 

3.  rozpočtový výhled na 2012-2015 navrhuji vypracovat do 31.1.2011 

     

     pro: 7 

     proti: 0 

     zdrţeli se: 0 

     usnesení: návrh byl přijat 

 

4. navrhuji vybudování společenské místnosti v půdním prostoru obecního 

úřadu.  Obec na tuto akci nechá zpracovat projekt ovou dokumentaci, 

kterou pouţije pro podání ţádosti o finanční podporu ze středočeského 



krajského dotačního projektu FROM . Ţádost je potřeba podat do 

15.1.2011, je zde moţnost získat aţ 95% finančních nákladů 

    

     pro: 7 

     proti: 0 

     zdrţeli se: 0 

     usnesení: návrh byl přijat 

            

 

5. obec podá ţádost do stejného dotačního programu FROM v kapitole 

podpora dobrovolných hasičů o dotaci na zakoupení čerpadla 

 

     pro: 7 

     proti: 0 

     zdrţeli se: 0 

    usnesení: návrh byl přijat 

 

 

6. schválení obecně závazné vyhlášky č.06/2010 , kterou se vydává poţární 

řád obce Dubno 

      

      pro: 7 

      proti: 0 

      zdrţeli se: 0 

      usnesení: návrh byl přijat     

               

 

7. diskuse: 

 

starosta: poţádal p. Buzka o seřízení místní kapličky a seznámení s její 

obsluhou včetně zvonění. Domluvili se v týdnu po Novém roce  

Zárybnický:  zda je moţnost více ohlašoven poţáru, odpověděl p. Horák, 

ţe v dnešní době mobilních telefonů není potřeba, ale mohou se další určit 

místostarosta: seznámení se stavem účtu k 12.11.2010       2 407 750kč 

                                                                    k  29.12.2010    2 574 625kč 

místostarosta: seznámil občany, ţe obec Dubno má platnou pojistku 

s Českou podnikatelskou pojišťovnou 

pojištěno:  budova obecního úřadu 1 200 000kč 

                  kaplička                         1 000 000kč 

                 pozemek 229/1                  300 000kč 

celkové roční pojistné činí 11 357kč  

 

Starosta ukončil zastupitelstvo v 19.30 hodin 



 

 

      

 

 

      

Ověřovatelé: ………………………………… 

                      

 

                      ………………………………… 

 

 

Zapisovatel: …………………………………. 

 

 

 

Starosta: ……………………………………... 

 

 

 

 


