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27.veřejné jednání zastupitelstva obce Dobrná
14.3.2013
OÚ Dobrná 26
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Dne 7.3.2013 bylo svoláno starostkou obce Dobrná Libuší Šrámkovou veřejné jednání
zastupitelstva obce Dobrná na 14.3. 2013 od 18:00 hod do budovy OÚ Dobrná čp.26
Přítomni: pí.Šrámková, p.Tauchman,p. Čech, p. Zdobinský, pí.Brhelová, pí. Pechová, pí.
Šťástková
Omluveni: pí. Vocetková, p. Dvorský
Ověřovatelé zápisu: pí.Pechová, pí.Šťástková
Program jednání :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Kontrola plnění usnesení 2-2013
Historický majetek obce
Voda OÚ
MŠ
Informace k osvětlení
Diskuse
Závěr

Program schválen všemi přítomnými zastupiteli.
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1. Zahájení veřejného jednání
Starostka obce Dobrná přivítala všechny přítomné občany na zasedání ZO.
2. Kontrola plnění z veřejného jednání ZO Dobrná 14.2.2013
Veškeré body v rámci předchozího ZO Dobrná dne 14.2.2013 jsou dle usnesení plněny.
3. Historický majetek obce: starostka přednesla krátký referát o stavu situace
k dnešnímu dni. Obec řešila historický majetek obce již od roku 2006, dokončení
brzdila finanční situace obce, obec dlužila za zaměření, geometrické plány a další
přípravné práce. Tyto závazky jsme doplatili. V loňském roce se nám podařilo dořešit
historický majetek s pozemkovým fondem. Nedořešené jsou lesní pozemky.
V minulém týdnu byl podán na KN vklad pozemků, které jsou evidované ještě pod
MNV Huntířov, jedná se o lesní pozemky k.ú. Brložec. K dořešení lesních pozemků
v k.ú. Dobrná jsou odeslané všechny podklady na Lesy ČR
4. Obec Dobrná již má vypracovaný hydrogeologický posudek a projekt
hydrogeologického průzkumu pro vrt u OÚ i pro vrt u rozhledny.Starostka předložila
první orientační rozpočet na oba vrty ( přílohy). Odsouhlaseno oslovení dalších min.
třech společností, které vrty provádějí
5. MŠ
Seznámení s protokolem KHS Ústeckého kraje ze dne 12.2.2013. Nedostatky zjištěné
při této kontrole již jsou projednané s ředitelkou školky, pro obec z tohoto protokolu
plyne nutnost zajištění odvětrání bezokenní záchodové kabiny, výměna některých
zářivkových zdrojů, obojí realizovatelné za provozu MŠ. Dále úprava podlahy v herně
– realizovatelné během letních prázdnin. Největší problém je zatékající střecha, nutná
kompletní rekonstrukce střechy.
6. Informace k osvětlení
Referát místostarosty pana Tauchmana. Na opravách veřejného osvětlení se postupně
pracuje. Je nutné natažení nových drátů mezi dvěma sloupy na Folge a na jedné
vedlejší odbočce v dolní části Dobrné, v obou případech je možné pokračovat
v jarních měsících, v současné době je terén nedostupný pro těžkou techniku.
Zastupitelé zvážili několik návrhu na zkrácení provozní doby, dále návrh na omezení
svícení – přístupová cesta na Brložec. Jednomyslně souhlasí ponechat současný stav a
dobu svícení. Některé návrhy, jako například nesvítit na přístupové cestě na Brložec
jsou i nerealizovatelné. Připomínka paní Brhelové, nesvítí osvětlení u zastávky Dobrná
rozcestí Brložec, pan Tauchman informoval o nutnosti přesunu svítidla níž a jeho
mové připojení. Opakovaně se řeší problematika osvětlení Brložec, pan Dvorský již
při minulém zasedání přislíbil projednání budoucího řešení s občany. Je více možností,
jednak nové sloupy osvětlení s kabelem vedeným v zemi, další možnost je umístění
svítidel přímo na domech.
7. Diskuse
Diskuze proběhla v rámci řešení jednotlivých bodů zastupitelstva.
Na dotaz starostky, zda přítomní občané mají další dotazy, byla zamítavá reakce.
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PŘEHLED USNESENÍ :
USNESENÍ 1/3/13
ZO Dobrná se usnesli odsouhlasit program jednání zastupitelstva – Plnění usnesení minulého
veřejného jednání zastupitelů.
Schváleno všemi přítomnými zastupiteli
USNESENÍ 2/3/13
ZO Dobrná doporučuje jednání s dalšími společnostmi, které provádějí vrty k podání
cenových nabídek
Schváleno všemi přítomnými zastupiteli
USNESENÍ 3/3/13
ZO Dobrná schválilo ponechání provozní doby osvětlení v současném rozsahu.
Schváleno všemi přítomnými zastupiteli.
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Veřejné jednání bylo ukončeno v 19:10 hod
Příští jednání stanoveno na 11.4.2013
Zápis vytvořila: Libuše Šrámková
Dne : 18.3.2013
Vedení obce Dobrná :

____________________________
Libuše Šrámková
starostka obce Dobrná

____________________________
Jan Tauchman
místostarosta obce Dobrná

Ověřovatelé zápisu:

____________________________
Zdeňka Pechová
Člen zastupitelstva obce

____________________________
Stanislava Šťástková
člen zastupitelstva obce

