Obec Lubné

Zápis
o pr b hu 10. zasedání Zastupitelstva obce
konaného 30. ervence ve 20. hod. v budov obec.ú adu
Starosta zahájil 10. 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 22. ervence 2007 a dále konstatoval, že je p ítomno 8 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. 79
Zastupitelstvo obce Lubné schvaluje za ov ovatele zápisu p.Pestra a p. Borkovce
Hlasování ís. 79 – všichni byli pro
Starosta p ednesl návrh programu zasedání, který byl leny zastupitelstva schválen.
Usnesení . 80
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. Žádost o za . MK Lubné-Níhov do silni ní sít
4. R zné
5. Záv r
Hlasování ís. 80 - všichni pro
Usnesení ís. 81
Bod. ís. 2 – Kontrola usnesení z posledního OZ - všechna usnesení byla spln na.
Zastupitelstvo bere na v domí.
Hlasování ís. 81
Všichni hlasovali pro
Usnesení ís. 82

Bod . 3 – Odpov

na žádost o za azení MK Lubné-Níhov do silni ní sít

Starosta seznámil p ítomné s dopisem z JMK- odboru dopravy. Komise dopravy Rady JMK
doporu ila rad JMK schválit bezúplatné nabytí komunikace Lubné – Níhov do majetku
Jihomoravského kraje s veškerým zákonným p íslušenstvím a sou ástmi, v etn pozemk pod
místní komunikací.
K problematice p evodu je nutno dodržet schválený „ Postup p i p evodech.“
Z postupu vyplývá povinnost obcí schválit p íslušným orgánem obce zám r darování komunikace z
vlastnictví obce do vlastnictví Jihomoravského kraje.
lenové obecního zastupitelstva schvalují tento p evod.
Hlasování ís. 82
Všichni hlasovali pro
Bod. . 4 R zné
Usnesení ís. 83
Starosta seznámil p ítomné s dopisem Ing.arch.Anny Procházkové, který se týkal „ P ísp vku na
zpracování územních plán „ Protože JMK obdržel celkem 124 žádostí od obcí JMK není schopen
poskytnout finan ní podporu v roce 2007. Projekty s p edpokládaným termínem dokon ení v roce
2008 doporu uje za adit do další asové etapy.
lenové OZ berou na v domí
Hlasování 83
Všichni pro
Usnesení ís. 84
starosta seznámil p ítomné s tím, že JMK odbor regionálního rozvoje zaslal podepsanou smlouvu
na dotace z Programu rozvoje venkova na celkovou ástku 200 tis. K , které jsme již obdrželi.
lenové OZ berou na v domí
Hlasování 84
Všichni lenové hlasovali pro

Starosta ukon il po projednání všech bod programu zasedání zastupitelstva v 21.30 hod.
V Lubném dne : 6.srpna 2007
Zapsal : …..................................
Starosta: …..................................

Ov ovatelé zápisu :

