Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dubna, konaného dne 17.12.2007
Přítomni: p. Bůzek Josef, Falc Jaroslav, Křísa Miroslav, Pípal Antonín, Zárybnický Zdeňek a
Pinc Václav
Ověřovatelé: PípalAntonín
Křísa Miroslav

Program: 1. Zahájení.
2. Pokračování ve vypracování územního plánu.
3. Úprava rozpočtu 2007.
4. Schválení intravilánu zastavěného území.
5. Rozšíření vodovodu a veřejného osvětlení.
6. Zpráva o dotaci na rybník.
7. Návrh odpisu vyřazeného majetku.
8. Různé
9. Usnesení a závěr

1. Starosta zahájil zasedání v 18.15 přvítal členy zastupitelstva a přítomné občany.
2. Přítomným byl předložen aktuální koncept územního plánu. Práce postupují podle
stanoveného harmonogramu, dle smlouvy.
3. Všemi hlasy zastupitelstvo schválilo úpravy rozpočtu, které budou provedeny
k 31.12.2007.
4. Intravilál obce představuje zastavěné území obce, tudíž stavby v intraviálu obce je
možné provádět pouze ve stávajících zahradách v současné zástavbě. Zastupitelsto
všemi hlasy odsouhlasilo intraviál zastavěného území obce.
5. Územní rozhodnutí na rozšíření vodovodu a věřejného osvětlení k nově postaveným
domům je již v platnosti. Stavební povolení je v řízení. Práce budou zahájeny
v jarních měsících roku 2008.
6. Jednání o dotaci na rybník zatím není uzavřeno. Čekáme na souhlas pana ministra
Bursíka.
7. Starosta obce přednesl návrh na odpis nepotřebného majetku obce. Všichni zastupitelé
s tímto návrhem souhlasí.
8. Různé:
Starosta přednesl návrh na rozpočotvé provizorium pro začátek roku 2008. Zastupitelé
s návrhem souhlasí jednohlasně.
Přítomni byli informováni o žádosti obce na dotací na obnovu lesa, která zatím byla
zamítnuta Krajským úřadem pro vyčerpání - nedostatek prostředků.

9. U s n e s e n í
K bodu 2. Zatupitelé berou na vědomí, že práce na územním plánu postupují podle
stanoveného harmonogramu dle smlouvy.
K bodu 3. Zastupitelstvo všemi hlasy schválilo úpravy rozpočtu, které budou provedeny
k 31.12.2007.
K bodu 4. Zastupitelstvo odsouhlasilo všemi hlasy intraviál zastavěného území obce.
K bodu 5. Členové zastupitelstva souhlasí, že práce na rozšíření vodovodu a veřejného
osvětlení budou zahájeny v jarních měsících roku 2008.
K bodu 6. Zastupitelstvo souhlasí, že dále bude jednáno o dotací na rybník.
K bodu 7. Zastupitelé souhlasí s odpisem nepotřebného majetku obce.
K bodu 8. Zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovým provizoriem počátku roku 2008.
Zastupitelé souhlasí aby bylo dál,e jednáno o dotací na obnovu lesa.
Starosta zasedání ukončil ve 20:00 hodin

Falc Jaroslav
starosta

