Obec Lubné

Zápis

o pr b hu 6. zasedání Zastupitelstva obce konaného
l6.b ezna 2007 v 19.hod. v budov obec.ú adu
Starosta zahájil 6 zasedání Zastupitelstva obce a všechny p ivítal.
Bod. ís.1
Technický bod
Starosta konstatoval, že informace o konání byla zve ejn na na ú ední desce Obecního ú adu Lubné od
5.b ezna 2007 a dále konstatoval, že je p ítomno 8 len OZ.
P ítomni, omluveni: viz prezen ní listina
Zapisovatelkou byla jmenována paní 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 6.zasedání
zastupitelstva obce. Navrženi byli: Borkovec Emil, ing. Valošek Petr
Usnesení ís. 38
Zastupitelstvo obce Lubné schvaluje za ov ovatele zápisu p. Borkovce a ing.Valoška
Hlasování ís. 38 - všichni byli pro
Starosta p ednesl návrh programu zasedání, který byl leny zastupitelstva schválen.
Usnesení . 39
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. Oprava místních komunikací v roce 2007
4. Hospoda ení v obecních lesích
5. R zné
6. Záv r
Hlasování ís. 39 - všichni pro
Bod. ís. 2 - Kontrola usnesení z posledního OZ- všechna usnesení byla spln na. Ing. Valošek
p ipomíná, aby byl zaveden pevný sešit na zápis z OZ. Z tohoto podkladu se potom píše zápis. Na
konci sch ze by byl tento zápis p e ten. Do p íštího OZ podá starosta zprávu o psaní zápis .

Zastupitelstvo bere na v domí.
Hlasování ís. 39 - všichni pro
Usnesení ís. 40
Bod . 3 - oprava místních komunikací v roce 2007
Protože obec Lubné obdrží v roce 2007 pouze dotaci z PRV asi ve výši 150 tis.,
je nutné zabezpe it další prost edky na opravu. Návrh prodat akcie Jihomoravské plynárenské.
Akcie S jsou neobchodovatelné. Je nutno se spojit s S v Praze, zda by tyto akcie od nás
odkoupila.
Z Fondu - Pomoc malým obcím byla žádost zamítnuta.
OZ ukládá starostovi a místostarostovi nabídnout na RM systému akcie JMP a dohodnout další
postup s S na odkup akcií.
Hlasování ís. 40 - všichni pro
Usnesení ís. 41
Tech.bod. . 4
Hospoda ení v obecních lesích
Protože není zájem od ob an o nabídnutou pro ezávku v obecním lese nabídneme tuto akci
hajnému p. Ing. Vomelovi. Dle p edb žného jednání bylo dohodnuto, že bychom za l hod.
pro ezávky zaplatili 120,-- K , za stahování 190,--K . Výkup by mohl init za Im3 600,-až 700,-- K . Na podzim bychom mohli ješt požádat o dotaci.
OZ ukládá starostovi a místostarostovi, aby vešli v jednání s ing. Vomelem.
Hlasování ís. 41 - všichni poslanci hlasovali pro
Bod. .5 - R zné Usnesení ís. 41
P edání místní komunikace Lubné- Níhov. Na základ jednání s krajským lenem rady pro dopravu
ing. Pospíšilem bylo dohodnuto, že podáme spole n s obcí Níhov žádost o p evod komunikace na kraj.
V prvém p ípad je nutno podat žádost na Jmk. Jestli-že by vedení kraje souhlasilo, museli bychom
shromáždit všechny pot ebné doklady (dokumentaci, vypo ádání pozemk ). Nyní jsme požádali
Katastrální ú ad o výpis pozemk pod komunikací. Je nutné odeslat rovn ž žádost na kraj Vyso ina, o
bezúplatný p evod pozemku pod komunikací ( od zna ky- konec Lubné- po k.ú. Níhov) p. . 279/1.
OZ ukládá starostovi a místostarostovi odeslat žádosti na kraj Vyso ina a Jihomoravský kraj.
Hlasování ís. 41 - všichni poslanci hlasovali pro

Usnesení ís. 42
Územní plán obce Lubné- protože nebyl dosud vypracován, hrozí obci, že v p íštích letech nedostane
dotace z PRV. Na základ doporu ení ú adu územního plánování v Tišnov byl vybrán architekt ing.
B hal, který nám pom že i s žádostí o dotace, kterou vypsal Jmkraj — odbor
územního plánování a stavebního ú adu.

OZ ukládá starostovi a místostarostovi poskytnout veškeré podklady pro ÚP.
OZ souhlasí s vypracováním ÚP a uvoln ní ástky 90tis. pro vypracování ÚP.
Hlasování ís. 42
Všichni poslanci hlasovali pro.
Usnesení ís. 43
OZ souhlasí s uspo ádáním automobilových závod „ Eurostroj Rally Vyso ina „ 9. ervna 2007.
Hlasování ís. 43 - všichni poslanci hlasovali pro.
Usnesení ís. 44
Byla projednána žádost, kterou jme odeslali na odbor památkové pé e ohledn zabudování m íží do
oken a dve í v kapli ce. Jednání, které prob hlo na míst samém se zú astnila Mgr. Procházková z
Památkového ú adu v Brn . Požaduje vypracování pr vlekových m íží. Sou asn nás upozornila, že je
nutné znovu nat ít st echu. Dve e, které jsou ve špatném stavu, doporu uje pouze zrekonstruovat.
Použít p vodní kování.
OZ ukládá p. M. Báborové, aby vešla v jednání s ing. Melicharem o vypracování m íží.
Hlasování ís. 44 - všichni poslanci souhlasili Usnesení ís. 45
ing. Valošek p edložil návrh „Jednacího ádu obce" OZ
souhlasí, aby tento dokument dále dopracoval.
Hlasování ís. 45 Všichni
hlasovali pro.
Usnesení ís. 46
OZ nesouhlasí s výrobou informa ní tabule pro obec.
Hlasování ís. 46
Všichni hlasovali pro
Usnesení ís. 47
Poslanci byli seznámeni s grantovým kalendá em na rok 2007. V sou asné dob nebudeme žádat o další
dotace.(nap . Ve ejnou zele )
Hlasování ís. 47 Všichni
hlasovali pro
Usnesení ís. 48

OZ souhlasí s vyplacením cest.výloh p. Pestrovi
Hlasování ís. 48
Všichni poslanci hlasovali pro
Usnesení ís. 49
OZ vzalo na v domí žádost p. Borkovce o odkup ve ejného prostranství p ed domem . 11. P ed
prodejem je nutné se seznámit se skute ností p ímo na míst samém. Sch zka byla dojednána na sobotu
17.b ezna 2007 ve 14.30 hod.
Hlasování ís. 49 Všichni poslanci
souhlasili
Usnesení ís. 50
OZ vzalo na v domí sd lení p. Rozsypala o umíst ní v elstev na území obce.
Hlasování ís. 50
Všichni poslanci hlasovali pro.

Starosta ukon il po projednání všech bod programu zasedání zastupitelstva v 21 .hod. V
Lubném dne :25.b ezna 2007
Zapsala:.....................................
Starosta: .....................................

Ov ovatelé zápisu:

