Obec Lubné

Zápis
o pr b hu 1. zasedání Zastupitelstva obce
konaného 16.dubna 2009 v 19.30 hod. v budov obec. ú adu
Starosta zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce a všechny p ivítal.
Bod. ís.l
Technický bod
Starosta konstatova1, že informace o konání byla zve ejn na na ú ední desce Obecního ú adu Lubné
od 5.dubna 2009 a dále konstatoval, že je p ítomno 7 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 1. zasedání
zastupitelstva obce. Navrženi byli: Borkovec Emil, Karmazín Pavel
Usnesení ís. 1
Zastupitelstvo obce Lubné schvaluje za ov ovatele zápisu p.Borkovce a p. Karmazína
Hlasování ís. 1 - všichni byli pro
Starosta p ednesl návrh programu zasedání, který byl leny zastupitelstva schválen.
Usnesení . 2
Zastupite1stvo 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 2 - všichni pro
U snesení .3
Bod. ís. 2
Kontrola usnesení z posledního OZ - na této sch zi nebyla p ijata žádná usnesení
Hlasování ís. 3
lenové zastupitelstva berou na v domí
Usnesení ís. 4
Bod . 3- P íprava prací na rok 2009

Starosta seznámil p ítomné s p ipravovanými akcemi na tento rok. Nutno dod lat nát ry na ekárn ,
plot u pož. nádrže, zábradlí. Dokon it úpravu ve ejného prostranství.
Hlavní prací by m la být oprava st echy na budov ob anské vybavenosti. Podle p edb žných
nabídek bude na tuto akci pot eba 620 tis. V sou asné dob obec disponuje 200 tis. z minulého roku.
Byl požádán JMKr - program rozvoje venkova - o dotaci. Rozpo et na rok 2009 bude krácen. V této
dob ješt nikdo neví p esn o kolik procent.
Celou akci musíme plánovat až po p iznání dotaci.
Hlasování ís.4
Všichni lenové zastupitelstva souhlasí s tímto postupem
Usnesení ís. 5
lenové OZ souhlasí, aby leny komise pro volby do Evropského parlamentu byli:
Ing. Hana Tu ková, Pestr Bohuslav, Borkovec Emil, Tu ková V ra
Hlasování ís. 5
Všichni pro
Usnesení ís. 6
Obec má možnost si za ídit st edisko Czech-POINTu. Na tuto akci by dostala dotaci. Náklady obce
by inily 15 tis. K .
Protože uvažujeme o rekonstrukci st echy a budeme nuceni stávají st echu odstranit nemáme
vhodné místo k umíst ní tohoto st ediska.
Datová schránka, která je povinná pro obce bude z ízena na po íta i, který obec vlastní.
lenové OZ souhlasí s tímto ešením
Hlasování ís.6
Všichni lenové hlasovali pro
Usnesení ís. 7
Na žádost matek d tí souhlasí lenové OZ s p ísp vkem pro d ti na pohošt ní na "Pálení
arod jnic" .
Hlasování ís. 7
Všichni lenové hlasovali pro
Usnesení ís. 8
Cestovné pro p. Richterovou - porada starost a školení evidence obyvatel.
lenové OZ berou na v domí
Hlasování ís. 8 - všichni pro
U snesení ís. 9
Svoz nebezpe ného odpadu - nabídka od 2 firem. Po projednání odložen svoz na pozd jší dobu.
lenové OZ souhlasí
Hlasování ís. 9
Všichni lenové hlasovali pro
Usnesení ís. 10
Oslavy sv cení sochy P. Marie - akci bychom cht li uskute nit na podzim. Proto je nutné za ít s
p ípravami. Nat ení st echy na kapli ce, vybudování p ístupové cesty a úprava prostranství kolem
kaple. Brigáda domluvena na 1.kv tna.
Hlasování ís. 10
Všichni lenové hlasovali pro
Vsnesení ís. 11
Starosta seznámil p ítomné s dopisem od brn nského biskupství - ve Ž árci cht jí vybudovat

zázemí kostela a v í, že obce najdou ve svém hospoda ení finan ní prost edky, které doplní to, co
by p esahovalo možnosti farník .
lenové OZ berou na v domí
Hlasování ís. 11
Všichni lenové hlasovali pro
Usnesení ís. 12
lenové berou na v domí hlášení o trvalém stanovišti v elstev p. Rozsypala, J.a J. Bábory
Hlasování ís. 12
Všichni lenové hlasovali pro
Starosta ukon il po projednání všech bod programu zasedání zastupitelstva v 21.30 hod.

V Lubném dne : 25.dubna 2009

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

Ov ovatelé zápisu:

