Obec Lubné

Zápis
o pr b hu 4. zasedání zastupitelstva obce
konaného 15.5. 2008 v 19.30 hod. v budov obec.ú adu

Starosta zahájil 4. zasedání zastupitelstva obce v roce 2008 a všechny p ivítal.
Bod. ís.l
Technický bod
Starosta konstatoval, že informace o konání byla zve ejn na na ú ední desce Obecního ú adu Lubné od
5 .kv tna 2008 a dále konstatoval, že je p ítomno 7 len OZ.
P ítomni, omluveni : viz prezen ní listina
Zapisovatelem byla jmenována p.Anna Janí ková. Starosta konstatoval, že zápis z p edchozího
zasedání byl ádn ov en a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrh na ov ovatele zápisu o pr b hu 4. zasedání zastupitelstva
obce. Navrženi byli: Pestr, Bábor
Usnesení ís. 29
Zastupitelstvo obce Lubné schvaluje za ov ovatele zápisu p. Bábory a p.Pestra
Hlasování ís. 29 - všichni byli pro
Starosta p ednesl návrh programu zasedání, který byl leny zastupitelstva schválen.
Usnesení ís. 30
Zastupitelstvo schvaluje následující program zastupitelstva.
1. Technický bod (p ivítání, jmenování zapisovatele, volba ov ovatel , schválení programu
zasedání)
2. Kontrola usnesení z posledního OZ
3. Návrh krycích rozpo t na opravy v obci od fy Universální služby
4. R zné
5. Záv r
Hlasování ís. 30
Všichni hlasovali pro.
Bod. ís. 2 - Kontrola usnesení z posledního OZ - všechna usnesení byla spln na.
Usnesení ís.31
Starostka p ednesla návrhy od fy Universální služby na po ítané akce v obci. Jedná se o

„Terénní úpravy u autobusové ekárny v celkové ástce 24 189,49.
Terénní úpravy - op rná zídka + zahradní obrubníky v celkové ástce 108 846,05 K .
Rozší ení komunikace v .sil.obrubník - v celkové ástce 263 762,01 K .
Protože nemáme v obci pracovníky, kte í by práce provedli jsme nuceni toto nechat ud lat fy
Universální služby".
Hlasování . 31 - všichni lenové OZ souhlasí s návrhem.
Usnesení ís.32
Tech.bod 4- R zné
Na podzim se budou konat volby do JMKr. Do volební komise byli navrženi : Ing. Hana Tu kova,
V ra Tu kova, Bohuslav Pestr, Anežka Karmazínová.
Hlasování . 32- všichni lenové OZ souhlasí.

Usnesení ís. 33
V p íštím roce chceme v naší obci provést akci „ Sv cení sošky p, Marie." Za tímto ú elem je nutné
uklidit a vysázet prostor kolem kaple. Návrh finan ního p ísp vku na tuto akce ve výši 30 tis. K na
ú et p. Báborové.
Hlasování ís.33 - Všichni hlasovali pro.
Starosta ukon il po projednání všech bod programu zasedání zastupitelstva v 21.hod.
V Lubném dne : 24.kv tna 2008

Zapsal: .....................................
Starosta: .........................................

Ov ovatelé zápisu:

