Obec Lubné

Zápis
o pr b hu 9. zasedání Zastupitelstva obce
konaného 28. ervna ve 20. hod. v budov obec.ú adu
Starosta zahájil 9. zasedání Zastupitelstva obce 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
20. ervna 2007 a dále konstatoval, že je p ítomno 8 len OZ.
P ítomni, omluveni : viz prezen ní listina
Zapisovatelem byl jmenován pan ing.Petr Valošek. 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 8.zasedání
zastupitelstva obce. Navrženi byli: Karmazín Pavel, Pestr Pavel
Usnesení ís. 71
Zastupitelstvo obce Lubné schvaluje za ov ovatele zápisu p. Janí kovou p. Borkovce
Hlasování ís. 71 - všichni byli pro
Starosta p ednesl návrh programu zasedání, který byl leny zastupitelstva schválen.
Usnesení . 72
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. Kupní smlouva na les
4. R zné
5. Záv r
Hlasování ís. 72 - všichni pro
Usnesení ís. 73
Bod. ís. 2 - Kontrola usnesení z posledního OZ - všechna usnesení byla spln na.
Zastupitelstvo bere na v domí.
Hlasování ís. 73
Všichni hlasovali pro
Usnesení ís. 74

Bod . 3 - Kupní smlouva na les
Starosta seznámil p ítomné s kupní smlouvou, která byla uzav ena mezi obcí Lubné a okolními 7
obcemi. Obec Lubné prodává les p. . 28/3 ve vým e 1,4674 m2 a p. 28/4 ve vým e 3,5303 m2
za 515 000,-- K .(15 tis. Obec Lubné odvede na dani z p evodu nemovitosti). Kupní smlouva je
sou ástí tohoto zápisu.
Obecní zastupitelstvo bere na v domí.
Hlasování ís. 74
Všichni hlasovali pro
Bod. . 4 R zné
Usnesení ís. 75
M Ú Tišnov oznamuje, že ve st edu 4.7. se koná spole né jednání o návrhu územního plánu obce
Níhov. Po dobu 30 dní mohou uvedené orgány nahlížet do návrhu ÚP.
lenové OZ berou na v domí
Hlasování 75
Všichni pro
Usnesení ís. 76
Kraj Vyso ina souhlasí se zám rem darování nemovitého majetku — pozemku par. . 279/1 - ostatní
plocha, silnice o vým e 6566 m2 obci. Obecní zastupitelstvo p ijímá tento dar od kraje Vyso ina.
Hlasování 76
Všichni lenové hlasovali pro
Usnesení ís. 77
Starosta p edložil výsledky zam ení obecních pozemk ve st edu obce.
lenové OZ vzali na v domí.
Hlasování ís. 77
Všichni hlasovali pro.
Usnesení ís. 78
Ing. Valošek p ednesl návrh na asový plán kontrol. lenové OZ schválili p lro ní kontroly.
Hlasování ís. 79
Všichni hlasovali pro.
Starosta ukon il po projednání všech bod programu zasedání zastupitelstva v 21.30 hod.
V Lubném dne : 7. ervence 2007
Zapsal:.................................
Starosta:……………………

Ov ovatelé zápisu:

