Obec Lubné

Zápis
o pr b hu l. zasedání zastupitelstva obce
konaného 11. ledna 2008 v 19.hod. v budov obec.ú adu
Starosta zahájil 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 2008 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.ledna 2008 a dále konstatoval, že je p ítomno 8 len OZ.
P ítomni, omluveni: viz prezen ní listina
Zapisovatelem byla jmenována p.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 l. zasedání
zastupitelstva obce. Navrženi byli: M.Báborová, J.Bábor
Usnesení ís. l
Zastupitelstvo obce Lubné schvaluje za ov ovatele zápisu p.Báborou a p. Bábory.
Hlasování ís. l - všichni byli pro
Starosta p ednesl návrh programu zasedání, který byl leny zastupitelstva schválen.
Usnesení ís. 2
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. Rozpo et na rok 2008
4. Územní plán obce
5. R zné
6. Záv r
Hlasování ís. 2
Všichni hlasovali pro.
Bod. ís. 2 - Kontrola usnesení z posledního OZ - všechna usnesení byla spln na.
Usnesení ís. 3 - Zastupitelstvo bere na v domí.
Hlasování ís. 3 - všichni pro
Usnesení ís. 4
Bod . 3 - Rozpo et na rok 2008

V této dob je již známa výše p ísp vk , které obec obdrží v tomto roce. Jedná se o jednotný p íd l
pro malé obce ve výši 421 300,-- Dále obdržíme dotaci na administrativní práce ve výši 7 200,-a dotaci na územní plán ve výši 30 tis. K .
S p ebytkem z roku 2007 budou naše p íjmy ve výši 1 113 000,--K
Výdaje na rok 2008 plánujeme ve výši
563 100,--K
Písemný rozpo et je sou ástí tohoto zápisu.
Hlasování ís. 4
Všichni poslanci souhlasili s tímto návrhem rozpo tu
Usnesení ís. 5
Tech.bod. . 4 -Územní pán obce
Ing. Arch. B hal nám p edal k posouzení návrh územního plánu : zastavovací plán,
plán plynofikace a plán kanalizace. Proti t mto návrh m nebyla vznesena žádná p ipomínka.
OZ bere tyto informace na v domí
Hlasování ís. 4
Všichni poslanci hlasovali pro
Usnesení ís. 6
Tech.bod 5- R zné
Na základ jednání s majiteli pozemk pod MK souhlasí OZ, aby byly doty né pozemky
vykoupeny za ástku 5,--K za l m2. Jedná se o výkup 925 m2 od J.Urbana, 846 m2 od
J.Fialy, 211 m2 od J.Habrovcové, a 211 m2 od V.Kratochvílové.
Hlasování ís.6
Všichni poslanci hlasovali pro
Usnesení ís. 7
Technický bod 5 - R zné
lenové OZ berou na v domí, že odvoz odpad se zvyšuje z 315,--K na 330,-- K
na ob ana za rok.
Hlasování ís. 7
Všichni poslanci hlasovali pro.
Usnesení ís. 8
Tech.bod. 5 - R zné
lenové OZ souhlasí, aby kontrolu hospoda ení obce za rok 2007 provedl Doc.Kup ák.
Hlasování ís. 8
Všichni poslanci hlasovali pro.
Usnesení ís. 9
Zastupitelstvo obce souhlasí aby obec požádala o dotaci z programu rozvoje venkova na dota ní
titul . 3 - Komplexní úprava ve ejných prostranství, obnova a z izování ve ejné zelen .
Hlasování ís. 9
Všichni poslanci hlasovali pro.
Usnesení ís. 10
lenové OZ souhlasí se stavbou hnojišt - p. Pavla Karmazína na svém pozemku.
Hlasování ís. 10
Všichni hlasovali pro.

Usnesení ís. 11
Obecní zastupitelstvo souhlasí s p ísp vkem pro ímskokatolickou farnost na rekonstrukci fary
v Dolních Lou kách ve výši 3 000,- K
Hlasování ís. 11
Všichni hlasovali pro.
Starosta ukon il po projednání všech bod programu zasedání zastupitelstva v 21 .hod.
V Lubném dne : 22.ledna 2008

Zapsal: ………………………....
Starosta: ………………………..

Ov ovatelé zápisu :

Obec Lubné

Návrh rozpo tu na rok 2008

I. ROZPO TOVÉ P ÍJMY:
Jednotný p íd l
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
1341 Poplatek ze ps
4112 Nein.p ijaté dotace ze strozpo tu
3613 2111 P íjmy z poskytování služeb a výrobk
3723 2324 Sb r a svoz ostodpad -t íd ní
6310 2141 P íjmy z úrok
4223
Dotace na územní plán
p evod z roku 2007

421 300,-12 600,-400,-7 100,-11 800,-800,-2 000,-30 000,-627 000,--

P ÍJMY celkem:

Vyv šeno:

1 113 000,--

S ato:

II. ROZPO TOVÉ VÝDAJE :
2212 5169 Pozemní komunikace- nákup ostslužeb
2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost
3111 5321 Neinvesti ní dotace obcím - p edškolní za ízení
3113 5321 Neinvesti ní dotace obcím - ZŠ
3326 5139 Ochrana památek - nákup mat.jinde neza azený
3399 5194 V cné dary
3631 5154 Elektrická energie
3635 6119 územní plán
3636 5329 Dotace DSO Tišnovsko
3722 5169 Odvoz odpad
3745 5169 Ve ejná zele
5512 5321 Požární ochrana
6112 5023 Odm ny len zastupitelstva
6112 5173 Cestovné
6171 5021 Ostatní osobní výdaje
6171 5136 Knihy, u .pom cky a tisk,
6171 5139 Nákup materiálu - houpa ky
6171 5161 Služby pošt
6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací
6171 5166 Konzulta ní,poradenské a právní služby
6171 5168 Služby zpracování dat
6171 5169 Nákup ostatních služeb
6310 5163 Služby pen žních ústav
VÝDAJE celkem:

200 000,-2 500,-3 700,-29 800,-20 000,-3 000,-20 000,-60 000,-500,-30 000,-80 000,-7 600,-12 000,-15 000,-7 000,-1 500,-40 000,-2 500,-6 000,-7 500,-8 500,-1 000,-5 000,-563 100,--

Návrh rozpo tu schválen na zastupitelstvu obce : 10 ledna 2008

Vyv šeno: 14.1edna 2008

S ato:

