
 

 

 

 

Z á p i s  z  veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dubna, konaného dne 18.2.2008 

 

 

Přítomni: p. Bůzek Josef, Falc Jaroslav, Křísa Miroslav, Pípal Antonín, Zárybnický Zdeňek a 

Pinc Václav 

Ověřovatelé: PípalAntonín 

                      Křísa Miroslav 

 

Program: 1. Zahájení 

                2. Zpráva o hospodaření v roce 2007, schválení závěrečného účtu                       

                3. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2008  

                4. Zpráva o stavu a stupni  rozpracovanosti územního plánu 

                5. Informace o přípravě JV obchvatu Příbrami 

                6. Projednání záměru stavby solární elektrárny na Pichcích 

                7. Informace o průběhu Příprav oslav a sjezdu rodáků v červenci  

                8. Různé 

                9. Usnesení 

              10. Závěr                

 

 

1. Starosta zahájil zasedání v 19.15 hodin, přvítal členy zastupitelstva a 

přítomné občany. 

2. Zprávu o hospodaření v roce 2007 přednesla paní Vacková. Přítomni byly 

seznámeni se Závěrečným účtem obce Dubno za rok 2007, všichni 

zastupitelé jednohlasně souhlasí s tímto dokumentem. 

3. Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtem obce na rok 2008, který byl 

schválen všemi zastupiteli. 

4. Zprávu o stavu a stupni rozpracovanosti územního plánu podal zástupce 

starosty pan Bůzek. 

5. Starosta obce informoval přítomné o přípravách a jednáních o JV obchvatu 

Příbrami, který by měl zasahovat do části obce Dubno. Zastupitelé se 

vyjádřili k připomínkám, dále bude probíhat jednání o dané problematice. 

6. Přítomní byli obeznámení se záměrem stavby solární elektrárny na Pichcích. 

Byla předložena presentace panem Horáčkem. Zastupitelstvo obce souhlasí  

s tímto záměrem a dále bude sledovat průběh přípravných prací a vyhotovení 

smlouvy. 

7. Pan místostarosta seznámil přítomné s průběhem příprav oslav 710 let obce 

Dubno  a PO spojených se sjezdem rodáků 26. června 2008.  Na financování 

se bude podílet obec a sponzoři.  

8. Různé: 

a/Obec obdržela žádost o pronájem lokality na Pichcích  pro možnost treninku 

motoristického sportu pana Tomáše Čermáka, občana obce. Starosta seznámil 

přítomne s touto žádosti a zastupitelé odsouhlasili jednohlasně bezplatné poskytnutí 

dané lokality s tím, že bude vyhotovena smlouva, kde budou podrobně uvedeny 

podmínky. 



b/K požadavku občanů o pálení zahradního odpadu v obci se zastupitelé poradí a tato 

problematika bude řešena v příštím období. 

 

c/ Starosta seznámil přítomné s tím, že probíhá příprava řešení nebezpečného porostu 

– topoly kolem silnice v kopci „Dubeňák“ 

 

 

 

 

9. U s n e s e n í 

 

K bodu 2. Všichni zastupitelé jednohlasně souhlasí s přednesenou   zprávou o hospodaření 

obce v roce 2007 a se závěrečným účtem obce Dubno za rok 2007. 

 

K bodu 3.  Zastupitelé obce souhlasí jednohlasně s předloženým rozpočtem obce Dubno 

na rok 2008.  

 

K bodu  4.  Zastupitelé obce berou na vědomí zprávu  o stavu a stupni rozpracovanosti 

územního plánu. 

 

K bodu 5.  Zastupitelé berou na vědomí informace o přípravách a jednáních o JV 

obchvatu Příbrami a dále  budou sledovat a připomínkovat jednání. 

 

K bodu 6. Zastupitelstvo obce souhlasí jednohlasně se záměrem stavby solární elektrárny 

na Pichcích a bude dále sledova průběh přípravných prací a vyhotovení smlouvy. 

 

K bodu 7. Zastupitelé obce berou na vědomí zprávu podanou místostarostou  o přípravách 

oslav 710 let obce Dubno  a PO spojených se sjezdem rodáků 26.června 2008. 

 

K bodu 8.  Různé 

         

a/ Zastupitelé odsouhlasili jednohlasně bezplatné poskytnutí lokality na pichcích. 

b/ Zastupitelé se poradí a rozhodnou o podmínkách pálení zahradního odpdu v obci 

c/ Zastupiutelé obce berou na vědomí  a projevili souhlas s řešením nebezpečné 

situace u komunikace v lokalitě kopec „dubeňák“ 

 

 

 

 

 

 

Starosta zasedání ukončil ve 21:00 hodin 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Falc Jaroslav 

                                                                                                                       starosta 



 

 

 


