Obec Lubné

Zápis
o pr b hu 3. zasedání zastupitelstva obce
konaného 24. dubna 2008 v 19.30 hod. v budov obec.ú adu

Starosta zahájil 3. 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
l5.dubna 2008 a dále konstatoval, že je p ítomno 7 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 3. zasedání zastupitelstva
obce. Navrženi byli: M.Báborová, E.Borkovec
Usnesení ís. 20
Zastupitelstvo obce Lubné schvaluje za ov ovatele zápisu p. Báborovou a p.Borkovce.
Hlasování ís. 20 - všichni byli pro
Starosta p ednesl návrh programu zasedání, který byl leny zastupitelstva schválen.
Usnesení ís. 21
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. Územní plán obce
4. R zné
5. Záv r
Hlasování ís. 21
Všichni hlasovali pro.Bod. ís. 2 - Kontrola usnesení z posledního OZ - všechna usnesení byla
spln na.
Usnesení ís.22
Odbor územního plánování a stavebního ádu, odd lení ú adu územního plánování v Tišnov nám

p edal projednané a upravené „Zadání územního plánu Lubné" ke schválení v Zastupitelstvu obce
Lubné. Po seznámení s návrhem bylo toto zadání schváleno.
Hlasování . 22 - všichni lenové OZ souhlasí s návrhem.
Usnesení ís.23
Tech.bod 4- R zné
Na obecním pozemku p ed domem ing. Patáka rostou 2 staré ovocné stromy. Protože hrozí
nebezpe í ulomení n kterých suchých v tví, rozhodli lenové OZ, abychom pozvali ing.
V.Procházkovou aby posoudila stav t chto strom a vydala písemné stanovisko.
Hlasování ís.23 - Všichni poslanci hlasovali pro
Usnesení ís. 24
Technický bod 4 - R zné
lenové OZ schvalují, abychom se p ihlásili do sout že „Vesnice roku" až po té, co bude
dokon ena údržba ve ejné zelen v obci a opravena budova OZ.
Hlasování ís.24 -Všichni poslanci hlasovali pro.
Usnesení ís. 25
Tech.bod. 4 - R zné
Zákon .261/2007 Sb. umož uje obcím na základ vydání obecn závazné vyhlášky osvobodit od
dan z nemovitostí zem d lské pozemky . M že také na území obce stanovit jeden místní koeficient
ve výši 2,3,4 nebo 5 násobku pro všechny nemovitosti. Tato nová vyhláška musí nabýt platnosti
nejpozd ji do 8.srpna. Pro kone né rozhodnutí uložilo OZ p. Richterové, aby zjistila na FÚ v
Tišnov kolik K dostává obec na dani ze staveb a na dani z pozemk .
Hlasování ís. 25 - Všichni poslanci hlasovali pro.
Usnesení ís. 26
Na základ jednání na SÚS v Brn navrhuje starostka, abychom zadali zabudování obrubník
kolem ekárny a po obou stranách silnice III/3896 /od domku Trtílkových po d m p, Rá ka na
jedné stran a na druhé od domu I.Valouškové po d m p. Kratochvílové/ firm „Universální služby
P edklášt í „. Sou asn se zabudováním chodník zadat vybudování tarasu na obecním pozemku
p ed domem p. Patáka ke stod lce I.Valouškové a tarasu p ed kapli kou.
Hlasování ís. 26 - Všichni poslanci hlasovali pro.
Usnesení ís. 27
V obci máme zabudovány d ev né sloupy místního rozhlasu. Protože již neslouží svému ú elu
souhlasí všichni lenové OZ, aby byly odstran ny.
Hlasování ís.27 - Všichni hlasovali pro.
Usnesení í s.2 8
Dnešního dne podal ing. P. Valošek ústní stížnost. Na cest p ed domem p. Patáka umístila p.
Patáková kameny. P i cest dom jim vyhýbal a pravou stranou auta narazil na hranu stod lky p. I.
Valouškové. Utrhl zrcátko a poškrábal si pravou stranu auta. lenové OZ ukládají p. starostce,
aby celou záležitost s p. Patákovou projednala.
Hlasování . 28 - Všichni hlasovali pro.

Starosta ukon il po projednání všech bod programu zasedání zastupitelstva v 21.hod.
V Lubném dne : 30.dubna 2008

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

Ov ovatelé zápisu:

