Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dubna, konaného dne 21.9.2009
Přítomni: p. Bůzek Josef, Falc Jaroslav, Křísa Miroslav, Zárybnický Zdeněk a Pinc Václav
Omluven: p. Pípal Antonín
Ověřovatelé: p. Křísa Miroslav, Zárybnický Zdeněk
Program: 1. Zahájení.
2. Pokračování ve vypracování územního plánu.
3. Informace o činnosti obce.
4. Informace o úpravě veřejné vyhlášky.
5. Úprava rozpočtu obce.
6. Různé.
7. Usnesení.
8. Závěr.

1. Starosta zahájil zasedání v 19.10 hodin, přivítal členy zastupitelstva a přítomné občany.
2. Starosta podal zprávu o stavu a průběhu legislativního procesu při schvalování
Územního lánu obce |Dubno. Na 23. září 2009 v 17 hodin je svoláno veřejné zasedání
zastupitelstva obce ke schválení konceptu Územního plánu obce Dubno
dle § 45 Stavebního zákona.
3. a/Místostarosta seznámil přítomné s tím, že již probíhají práce na rozšíření vodovodu a
veřejného osvětlení v oblasti „Chaloupek“směrem k Nové Hospodě.
b/Dále místostarosta upozornil na opakující se nepořádek v okolí kontejnerů na tříděný
odpad. Požádal občany, aby si všímali, kdo toto způsobuje. Za kontejnery zapůjčené se
bude v současné době platit nájemné, které bude činit cca 3200 Kč za kontejner ročně.
4. Starosta informoval občany o návrhu změn ve veřejné vyhlášce.
a/ zastupitelé se dohodli na doplnění obecní vyhlášky o omezení hluku v obci v době
neděli a svátků – zastupitelé hlasovali takto: 4 se vyjádřili pro a 1 proti
b/výběr od občanů za odvoz komunálního odpadu jednou ročně vždy na začátku
kalendářního roku 450 Kč na osobu a rok, s tímto návrhem všichni zastupitelé souhlasí

5. Starosta seznámil přítomné s návrhem úprav rozpočtu na rok 2009.
v původním rozpočtu nebylo plánováno na:
a/výdaje za volby do Evropského parlamentu a zároveň příjem dotace na tyto volby
b/ jelikož se zastupitelé dohodli na změně režimu ve výběru za komunální odpad,
budou nižší příjmy v roce 2009, /podle dosud platné vyhlášky se v druhém pololetí
vybíralo na první pololetí následujícího roku, nově se bude vybírat vždy na začátku
příslušného kalendářního roku, viz bod 4b/ , proto bude nutné snížit rozpočet příjmy
za svoz KO
c/obec obdržela dotaci na projekt CZ1.06/2.1.00/02.05524 od Evropské unie na
integrovaný operační program, jedná se o účelové prostředky, s kterými ve
schváleném rozpočtu nebylo počítáno v příjmech ani ve výdajích,
o těchto úpravách rozpočtu zastupitelé hlasovali a jednohlasně souhlasí
6. a/Místostarosta informoval přítomné o nabídce Pozemkového fondu ČR na bezplatný
převod pozemků zastupitelé s tímto převodem souhlasí jednohlasně.
b/Starosta informoval přítomné o stavbě solární elektrárny na šachtě č. 21, jedná se o
soukromou akci v katastrálním území obce Dubno všichni zastupitelé souhlasí
c/ Starosta seznámil přítomné s výzvou k obtěžování občanů hlukem z letiště od
Občanského sdružení Kolínsko.
d/ obci byla zaslána písemná žádost pana Bárty na instalaci radaru na začátku obce
k hlavní silnici vedoucí přes obec, jelikož dochází k neustálému překročování
rychlosti a tím je ohrožena bezpečnost v obci,
zastupitelé se hlasováním vyjádřili 1 pro, 4 proti
e/zastupitel p. Zárybnický informoval přítomné o nepořádku, který je v místě pramenu
Kocáby, všichni zastupitelé jednohlasně souhlasí s instalací závory v těchto místech,
f/ zastupitelé se dohodli, že v příštím období se budou domlouvat o plánu sekání na
obecních plochách
g/ v diskusi se vyjadřovali občané k pálení zahradního odpadu v obci, zastupitelé se
dohodli, že v nové vyhlášce o pálení bude zavedená změna pálení vždy na první
sobotu v kalendářním měsíci o této úpravě zastupitelé hlasovali 3 pro 2 se zdrželi
hlasování
h/ p. Brener se v diskusi vyjádřil k MHD, že občané nevědí o slevách a možnostech
přestupu v MHD. Paní Prokopová žádá o doplnění stránek obce o informace o činnosti
v obci.

7.

Usnesení
k bodu 2
Zastupitelé vzali na vědomí i informaci o stavu legislativního procesu schvalování
Územního plánu obce |Dubno
k bodu 3
Zastupitelé berou na vědomí informace podané místostarostou a/ rozšíření vodovodu a
kanalizace b/ kontejnerech na tříděný odpad v obci
k bodu 4
a/ zastupitelé se dohodli na doplnění obecní vyhlášky o omezení hluku v obci v době
neděli a svátků – zastupitelé hlasovali takto: 4 se vyjádřili pro a 1 proti
b/ zastupitelé jednohlasně souhlasí s návrhem na výběr od občanů za odvoz
komunálního odpadu jednou ročně 450 Kč na osobu a rok,
k bodu 5
Všichni zastupitelé souhlasí s úpravou rozpočtu na rok 2009
a/ volby do Evropského parlamentu příjmy i výdaje
b/ snížení rozpočtu - příjmy za svoz KO
c/ doplnění rozpočtu o příjmy i výdaje na účelové na Integrovaný operační systém
k bodu 6
a/ zastupitelé obce jednohlasně souhlasí s bezplatným převodem pozemků od
Pozemkového fondu ČR na bezplatný převod pozemků
b, c/ zastupitelé obce vzali na vědomí informaci starosty o stavbě elektrárny a výzvě
občanské sdružení Kolínsko

d/ zastupitelé svým hlasování 4 proti 1 nesouhlasí se zabudováním informačního
radaru
e/ zastupitelé se usnesli, že bude instalována závora u pramene Kocáby, aby tak bylo
zabráněno hromadění odpadu v těchto místech
f/ zastupitelé se usnesli, že v příštím období se budou domlouvat o plánu sekání
obecních plochách
g/ zastupitelé se usnesli / hlasováním 3 pro 2 se zdrželi/, že v nové obecní vyhlášce
bude zavedená změna pálení na první sobotu v každém kalendářním měsíci
h/ zastupitelé berou na vědomí příspěvky občanů, jak vyplynuly s diskuse občanů

Starosta zasedání ukončil ve 21:00 hodin
Falc Jaroslav
starosta v.r.

