Obec Lubné

Zápis
o pr b hu 8. zasedání Zastupitelstva obce
konaného 11.kv tna 2007 v 20. hod. v budov obec.ú adu
Starosta zahájil 8. 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 2.kv tna 2007 a dále konstatoval, že je p ítomno 7 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. 63
Zastupitelstvo obce Lubné schvaluje za ov ovatele zápisu p.Karmazína a p. Pestra
Hlasování ís. 63 – všichni byli pro
Starosta p ednesl návrh programu zasedání, který byl leny zastupitelstva schválen.
Usnesení . 64
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. Vyhláška obce
4. R zné
5. Záv r
Hlasování ís. 64 - všichni pro
Usnesení ís. 65
Bod. ís. 2 – Kontrola usnesení z posledního OZ- všechna usnesení byla spln na.
Zastupitelstvo bere na v domí.
Hlasování ís. 65
Všichni hlasovali pro
Usnesení ís. 66

Bod . 3 – Vyhlášky obce
3 vyhlášky OZ byly odeslány na Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly ve ejné správy.
P ipomínky byly zapracovány do vyhlášek, které jsou sou ástí tohoto zápisu.
Obecní zástupitelstvo souhlasí s dopln nými p ipomínkami
Hlasování ís. 66
Všichni hlasovali pro
Usnesení ís. 67
Tech.bod. . 4
R zné
Obec Dolní Lou ky nám zaslala na naši žádost návrh „Smlouvy“ o spolupráci p i zabezpe ování
požární ochrany a soust ed ní finan ních prost edk . P ísp vek na každý kalendá ní rok iní ástku
7 560,-- K , splatnou do konce ervna.
OZ souhlasí s uzav ením smlouvy.
Hlasování ís. 67
Všichni lenové OZ hlasovali pro
Usnesení ís.68
Starosta podal informaci o tom, že naší obci byla z PRV poskytnuta dotace na opravu místních
komunikací ve výši 200 tis.K na rok 2007.
OZ bere na v domí.
Hlasování ís. 68 – všichni hlasovali pro
Usnesení ís. 69
Obec obdržela dopis od p edstavitel obcí ze Zlínského kraje, kte í kritizují p ipravovaný návrh
ve ejných financí. Jedná se o to, že by obce již nedostávaly da ze zem d lské p dy.
lenové OZ souhlasí, abychom se p ipojili a podpo ili snahu t chto obcí p i jednání k prosazení
systémové a komplexní reformy financování obcí.
Hlasování ís. 69
Všichni hlasovali pro.
Usnesení ís. 70
Obec obdržela žádost o prodej obecního pozemku od manžel Karmazínových, . 31.
Jedná se o pozemek p. . 125/4 k.ú. Lubné – vým ra 185m2. Finan ní náklady spojené s prodejem
pozemku a zam ení budou hradit kupující. OZ souhlasí s prodejem za ástku 4,50 K za 1 m2.
Hlasování ís. 70
Všichni hlasovali pro.
Starosta ukon il po projednání všech bod programu zasedání zastupitelstva v 21.30 hod.
V Lubném dne :19.kv tna 2007
Zapsal : …..................................
Starosta: …..................................

Ov ovatelé zápisu :

