Obec Lubné
Zápis
o pr b hu 5.zasedání Zastupitelstva obce
konaného dne 9.2.2007 v budov obec.ú adu
Starosta zahájil 5.zasedání Zastupitelstva obce v 19.hod.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 2.2.2007 a dále konstatoval, že je p ítomno 8 len
P ítomni,omluveni: viz prezen ní listina
Zapisovatelkou byla jmenována paní Marta Patáková. 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
5.zasedání zastupitelstva obce, Navrženi byli Pestr Pavel, Báborová M., kte í
vyslovili s návrhem souhlas.
Usnesení ís.27
Zastupitelstvo obce Lubné schvaluje za ov ovatele zápisu pana Pestra a paní
Báborovou.
Hlasování ís. 28- všichni pro
Starosta p ednesl návrh programu zasedání, který byl leny zastupitelstva schválen.
Usnesení ís. 28
Zastupitelstvo schvaluje následující program zastupitelstva obce Lubné.
1. Technicky bod (p ivítání, jmenování zapisovatele,volba ov ovatel , schválení
programu zasedání)
2. Kontrola usnesení z min.PZ
3. Hospoda ení v obecních lesích
4. P íprava obecních vyhlášek
5. R zné

6. Záv r
Hlasování ís. 28 - všichni pro
Usnesení ís. 29
Bod ís. 3 — p íprava obecních vyhlášek — po prostudování jednotlivých návrh byly
schváleny vyhlášky obce - jsou p ílohou zápisu.
Po vyv šení budou p edány MV - odboru dozoru a kontroly ve ejné správy ke
schválení.
Hlasování ís. 29 — všichni pro
Usnesení ís. 30
Centrum pro zdravotn postižené Ž ár - žádost o fin.p ísp vek
Dohodnuta ástka 500,-K
Hlasování ís. 30- všichni pro
Usnesení ís. 31
Žádost o fin.p ísp vek - Ochrana hnízd ní výra velkého - neodsouhlasen žádný
p ísp vek
Hlasování ís. 31 — všichni pro neposkytnutí p ísp vku
Usnesení ís. 32
Žádost o uspo ádání humanitární sbírky ošacení- nezapojíme se
Hlasování ís. 33 - všichni pro nezapojení
Usnesení ís. 34
OZ bere na v domí:
Byla podána žádost na ORR,odd lení památkové pé e o zám ru zabudovat m íže do
oken a dve í u kapli ky. Musíme se ídit výsledky památkového ústavu v Brn .
Hlasování ís. 34 — všichni pro
Usnesení ís.35
OZ souhlasí, aby zastupovala na valné hromad JMP p. Richterová

Hlasování ís. 35 - všichni pro
Usnesení ís. 36
OZ bere na v domí informace z odboru ŽP Tišnov ohledn zániku povolení k odb ru
povrchových a podzemních vod a vypoušt ní odpadních vod.
Hlasování ís. 36 - všichni pro
Usnesení ís. 37
OZ souhlasí s vyplacením cest.náhrad p. Richterové, Pestrovi, Valoškovi
Hlasování ís. 37 - všichni pro
poslankyn M.Patáková složila poslanecký slib
Starosta ukon il zasedání po projednání všech bod v 21.30 hod.
V Lubném 16.února 2007
Zapsala:
starosta:

