Obec Lubné

Zápis
o pr b hu 2. zasedání Zastupitelstva obce
konaného 28.kv tna 2009 v 19.30 hod. v budov obec.ú adu
Starosta zahájil 2. 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.kv tna 2009 a dále konstatoval, že je p ítomno 5 len OZ.
P ítomni, omluveni: viz prezen ní listina
Zapisovatelem byla jmenována paní A. 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 2. zasedání
zastupitelstva obce. Navrženi byli: Pestr Pavel, Báborová Marie
Usnesení ís. 13
Zastupitelstvo obce Lubné schvaluje za ov ovatele zápisu p.Pestra a p. Báborovou
Hlasování ís. 13 - všichni byli pro
Starosta p ednesl návrh programu zasedání, který byl leny zastupitelstva schválen.
Usnesení . 14
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. P íprava prací na rok 2009
4. R zné
5. Záv r
Hlasování ís 14 - všichni pro

Usnesení .15
Kontrola usnesení z posledního OZ - p ijata usnesení byla spln na
Hlasování ís. 15
lenové zastupitelstva berou na v domí

Usnesení ís. 16
Bod . 3 - P íprava prací na rok 2009
Starosta seznámil p ítomné s výší dotací, které obdržíme tento rok. Z programu rozvoje venkova je
to ástka 200 tis. Z fondu hejtmana 100 tis. Za této situace m žeme požádat fIrmy o cenovou
nabídku na plánovanou akci - vým na krovu a st ešní krytiny na budov OZ.
Hlasování ís. 16 všichni souhlasí.
Usnesení ís. 17.
8. ervence 2009 v 17 hod. se bude projednávat územní plán s ve ejností.
lenové OZ berou na v domí
Hlasování ís. 17
Všichni pro
Usnesení ís. 18
Oznámení e-on- p erušení dodávky el. energie 25.6.2009 v dob od 7.15 - 15.00 hod.
lenové OZ berou na v domí
Hlasování ís.18
Všichni lenové hlasovali pro
Usnesení ís. 19
Firma e-on nabízí pro rok 2010 snížení ceny el. energie na ve ejném osv tlení na ástku 1.219 K /
MWh. Je nutno do 10 dn podepsat smlouvu. lenové zastupitelstva souhlasí s podepsáním.
Hlasování ís. 19
Všichni lenové hlasovali pro
U snesení ís. 20
Krajská veterinární správa nám zaslala na ízení o mimo ádném opat ení p i výskytu varroázy v el.
Je nutno toto na ízení vyv sit na desce obec.ú adu.
lenové OZ berou na v domí
Hlasování ís. 20 - všichni pro
Usnesení ís. 21
Místní komunikace do Níhova je poškozena výtluky.Po projednání lenové souhlasí abychom o
opravu požádali správu silnic v Tišnov .
lenové OZ souhlasí
Hlasování ís. 21
Všichni lenové hlasovali pro

Starosta ukon il po projednání všech bod programu zasedání zastupitelstva v 21.30 hod.
V Lubném dne : 30.kv tna 2009
Zapsal: ... ..................................
Starosta: .....................................
Ov ovatelé zápisu:

