
 

 

 

 

Z á p i s  z  veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dubna, konaného dne 18.2.2009 

 

 

Přítomni: p. Bůzek Josef, Falc Jaroslav, Křísa Miroslav,  Zárybnický Zdeňek a Pinc Václav 

Omluven: Pípal Antonín 

 

Ověřovatelé: Pínc Václav 

                      Křísa Miroslav 

 

Program: 1. Zahájení. 

                  2. Pokračování ve vypracování územního plánu.  

                  3. Zpráva o hospodaření v roce 2008, schválení  závěrečného účtu. 

                  4. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2009. 

                  5. Informace o činnosti obce .  

                  6. Informace o přípravě JV obchvatu Příbrami. 

                  7. Schválení převodu pozemků. 

                  8. Různé 

                  9. Usnesení a závěr 

 

                                                                                  
 

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

občany. 

 

2. Starosta podal zprávu o stavu prací na územním plánu /dále ÚP/ obce Dubno. ÚP je 

dokončen, zbývá procesní schvalovací řízení.  

 

3. Místostarosta seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce  v roce 2008 -

Závěrečným účtem obce Dubno za rok 2008. Zastupitelé hlasovali o tomto dokumentu 

a jednohlasně souhlasí. 

 

4. Místostarosta seznámil přítomné s návrhem obecního rozpočtu pro rok 2009. 

Zastupitelé hlasovali o rozpočtu a jednohlasně souhlasí. 

 

5. a/Místostarosta obce informoval přítomné o škodách způsobených vandalstvím.  

b/V současné době se vyřizuje prodloužení stavebního povolení na prodloužení 

vodovodu. Dále informoval přítomné o  předběžné ceně za urbanistickou studii o 

prodloužení kanalizace v obci směrem k plánované nové zástavbě. Dle informace  

odborné firmy by cena této studie byla cca 4000 Kč. Zastupitelé hlasovali a všichni 

jsou pro objednání výše uvedené studie.  

c/Starosta informoval přítomné o průběhu příprav stavby sluneční elektrárny na 

Pichcích. Dále o výstabě telekomunikační věže na Květné. Dále připomněl občanům  

termíny placení poplatků odvoz komunálního odpadu a poplatků ze psů dle obecní 

vyhlášky. 

 

 



 

 

 

                      

6. Starosta a místostarosta obce seznámili přítomné s jednáním o protihlukové stěně JV 

obchvatu Příbrami. Byla podána písemná připomínka. Zastupitelé s takto podanou 

připomínkou souhlasí jednohlasně. 

 

 

7. Přítomni byli seznámení s navrhovaným bezplatným převodem pozemků obce Dubno 

na Ředitelství silnic a dálnic č. parc. 26/17 a 26/5, jedná se o přilehlé pozemky k nově 

vzniklé silnici obchvatu obce.  Dále pozemky č.parc. 26/33. 267/3, 268/10, 268/11, 

268/121, 268/13, 284/2, 284/4, 284/5, 545/4, 545/7, 545/9, 287/3, 287/4, 287/7, 287/8, 

553/4, 553/5, 553/6, 553/7, 553/9, 553/10 a 553/11 převede Ředitelství silnic a dálnic 

bezplatně na obec Dubno 

Zastupitelé hlasovali a všichni souhlasí  s těmito převody. 

  

8. Starosta seznámil přítomné o možnostech Czech POINTu  od června tohoto roku. 

Zastupitel Miroslav Křísa byl pověřen, aby prověřil výhodnost tohoto projektu a 

zastupitelé hlasováním vyjádřili, zda jsou pro zavedení  Czech POINTu  v obci Dubno 

takto: Pokud toto bude výhodné jak je podáno,  pro jsou 4 zastupitelé,  2 zastupitelé  se 

zdrželi hlasování. 

 

Starosta přednesl doručenou připomínku k ÚP Dubno. Je zde žádáno o udělení 

vyjímky na zavedení připomínky paní Vorlové.  Formou dopisu bude sděleno 

adresátovi, že tato vyjímka udělena nebude.  

 

Zastupitelé Zárybnický a Pípal byli zastupitelstvem na poradě starosty pověřeni  o 

prověření dopravní obslužnosti obce, vzhledem k navrhovanému zrušeni MHD PB. 

Podali informaci o stavu dopravy a připomínek jak je zjistili průzkumem mezi občany.  

Starosta obce domluví termín, kdy by bylo možné vyvolat jednání s odborem dopravy.  

 

Na silnici (původní 1/18)  je požadován občany nátěr středové bílé čáry. Místostarosta  

informoval přítomné o výsledku jednání se správou silnic:  Všichni zastupitelé 

souhlasí se zhotovením  na náklady obce, cca 15000 Kč. 

 

 Občané nadále upozorňují na nebezpečnou křižovatku  - odbočka do obce Dubno 

z obchvatu. Bude poslán dopis na odbor dopravy s žádosti o nápravu . 

 

 

9.  U s n e s e n í 

 

k bodu 2 

      Zastupitelé vzali na vědomí informaci  starosty obce o stavu prací na územním plánu.  

      k bodu 3 

      Zastupitelé všemi hlasy souhlasí se Závěrečným účtem obce za rok 2009. 

      k bodu 4 

      Zastupitelé obce jednohlasně souhlasí s návrhem rozpočtu obce  na rok 2009. 

 

 



 

 

 

 

      k bodu 5 

      Zastupitelé obce vzali na vědomí informaci podanou místostarostou obce a souhlasí  

      aby byla objednána urbanistické studie o prodoužení kanalizace v obci směrem 

      plánované nové zástavbě a  berou na vědomí informaci starosty obce. 

      k bodu 6 

      Zastupitelé souhlasí jednohlasně s připomínkou podanou k JV obchvatu Příbrami ve 

            věci  vybudování protihlukové stěny. 

            K bodu 7  

             Zastupitelé obce jednohlasně souhlasí s bezplatným převodem pozemku obce Dubno 

             na Ředitelství silnic a dálnic č. parc. 26/17 a 26/5 a pozemků č.parc. 26/33. 267/3,  

            268/10, 268/11, 268/121, 268/13, 284/2, 284/4, 284/5, 545/4, 545/7, 545/9, 287/3,  

            287/4, 287/7, 287/8, 553/4, 553/5, 553/6, 553/7, 553/9, 553/10 a 553/11 obci Dubno.  

            K bodu 8 

            Zastupitel Miroslav Křísa prověří výhodnost Czech POINTu a pokud toto bude  

            výhodné jak je podáno,  4 zastupitelé jsou pro zavedení a  2 zastupitelé  se zdrželi 

            hlasování. 

 

             Zastupitelé obce  vzali na vědomí, že vyjímka paní Vorlové k ÚP nebude udělena. 

               

             K dopravní obslužnosti vzali zastupitelé na vědomí, že bude vyvolané jednání  

             s odborem dopravy. 

 

             Zastupitelé souhlasí se zhotovením středové středové čáry na hlavní  silnici pře obec  

            Dubno na náklady obce.  

   

       Starosta zasedání ukončil ve 21:00 hodin 

 

 

 

 

                                                                                                                  Falc Jaroslav 

                                                                                                                       starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

               

             

              

              



        

             

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

                                                                                                                        

 

 


