Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dubna, konaného dne 10.10.2007
Přítomni: p. Bůzek Josef, Falc Jaroslav, Křísa Miroslav, Pípal Antonín Zárybnický Zdenek a
Pinc Václav
Hosté: Ing. Volný - senátor
Ověřovatelé: PípalAntonín
Křísa Miroslav
Program: 1. Zahájení.
2. Zpráva o výsledku projednání předání silnice.
3. Oznámení záměru stavby meteorologické stanice.
4. Úprava rozpočtu 2007.
5. Pokračování ve vypracování územního plánu.
6. Informace o přípravě JV obchvatu Příbram.
7. Různé
8. Usnesení
9. Závěr
1.

Starosta zahájil veřejné zasedání v 19,10 hodin a přivítal přítomné

2.

Starosta a místostarosta se zúčastnili jednání na Oblastní SÚS Benešov ve věci změn
v silniční síti okresu Příbram v souvislosti s dokončením úseku silnice 1/18 – obchvat
Dubna. Zastupitelstvo bylo informováno o výsledku jednání. Přítomni se dohodli,že
původní silnice 1/18 vedoucí přes obec bude převedena na silnici III. třídy OSÚS silnice
a budou vykáceny nebezpečné stromy v aleji před obci Dubno.

3.

Zastupitelé obce odhlasovali, že zájemce o stavbu meteroologické stanice může
pokračovat v ohlášeném záměru. Po dodání dokumentace bude dále sledováno
zastupitelstvem.

4.

Zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu, zvýšené příjmy z prodeje pozemků a
nevyčerpané plánované výdaje na rozšíření vodovodu /v současné době se vyřizuje
stavební povolení a je zřejmé, že tato stavba bude realizována až v roce 2008/ budou
využity na opravu místních komunikací.

5.

Pan Bůzek informoval zastupitelé o stavu prací na územním plánu obce. Dle sdělení ASA
Projektu budou obcí dodány další podklady pro pokračování v těchto pracech dle
harmonogramu podle smlouvy.

6.

Starosta a místostarosta obce se zúčastnili jednání o JV obchvatu města Příbram.
Informovali zastupitelstvo o záměru města vést část tohoto obchvatu v okraji katastru
obce, zatím je ponecháno v jednání a zastupitele celou záležitost posoudí na místě.

Zastupitelé odhlasovali nákup cca 30 kusů židlí do zasedácí místnosti obecního úřadu, 2
kontejnerů na plasty a komunální odpad na jednorázový odvoz a 2 sad /stůl s 2 lavicemi/
zahradního skládacího nábytku pro příležitosti oslav a různých akcí pořádaných obcí nebo
hasiči.

7.

Senátor Volný se přihlásil do diskuse a společně se zastupiteli se shodli na nebezpečném
úseku obchvatu obce Dubno – odbočení do obce v dolní části. Bude projednána možnost
místní úpravy.

8.

Usnesení
K bodu 2. Zastupitelé souhlasí s tím, že stávající silnice 1/18 vedoucí přes obec Dubno
bude převedena na silnici III. třídy OSÚS a budou vykáceny nebezpečné stromy v aleji
nad obcí.
K bodu 3. Zastupitelé obce odhlasovali, že zájemce o stavbu meteroologické stanice
může pokračovat v ohlášeném záměru. Po dodání dokumentace bude dále sledováno
zastupitelstvem.
K bodu 4. Zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu, zvýšené příjmy z prodeje pozemků
a nevyčerpané plánované výdaje na rozšíření vodovodu budou využity na opravu
místních komunikací.
K bodu 5. Zastupitelstvo bere na vědomí stav prací na územním plánu obce.
K bodu 6.Zastupitelstvo posoudí na místě jak město zamýšlí postupovat s JV obchvatem
po katastru obce Dubno.
K bodu 7. Zastupitelé odhlasovali nákup cca 30 kusů židlí do zasedácí místnosti
obecního úřadu, 2 kontejnerů na plasty a komunální odpad na jednorázový odvoz a 2
sad /stůl s 2 lavicemi/ zahradního skládacího nábytku pro příležitosti oslav a různých
akcí pořádaných obcí nebo hasiči.
Zastupitelstvo projedná možnost místní úpravy v místě odbočení v dolní části obchvatu
obce do Dubna, pro zvýšení bezpečnosti .

9. Závěr provedl starosta ve 20,00 hodin

Falc Jaroslav
starosta

