Obec Lubné

Zápis
o pr b hu 7. zasedání Zastupitelstva obce
konaného 11.dubna 2007 v 19.hod. v budov obec.ú adu
Starosta zahájil 7. zasedání Zastupitelstva obce 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.dubna 2007 a dále konstatoval, že je p ítomno 7 len OZ.
P ítomni, omluveni: viz prezen ní listina
Zapisovatelem byl jmenován ing. 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 7.zasedání
zastupitelstva obce. Navrženi byli: Janí ková Anna, Patáková Marta
Usnesení ís. 51
Zastupitelstvo obce Lubné schvaluje za ov ovatele zápisu p.Janí kovou a p. Patákovou.
Hlasování ís. 51 - všichni byli pro
Starosta p ednesl návrh programu zasedání, který byl leny zastupitelstva schválen.
Usnesení ís. 52
Zastupitelstvo schvaluje následující program zastupitelstva.
1. Technický bod (p ivítán,jmenování zapisovatele,volba ov ovatel ,schválení programu
zasedám)
2. Kontrola usnesení z posledního OZ
3. Požární ochrana v obci
4. R zné
5. Záv r
Hlasování ís. 52
Všichni hlasovali pro.
Bod. ís. 2 - Kontrola usnesení z posledního OZ - všechna usnesení byla spln na.
Zastupitelstvo bere na v domí.
Hlasování ís. 52 - všichni pro

Usnesení ís. 53
Bod . 3 - Požární ochrana v obci
Protože obec Lubné nemá zásahovou jednotku je nutné smluvn zajistit s n kterou obcí v okolí v
p ípad pot eby likvidaci požár . Obecní zastupitelstvo souhlasí, abychom vešli v jednání s obcí Dol.
Lou ky. Ukládá starostovi projednat záležitost se starostou p. Tichým.
Hlasování ís. 53
Všichni poslanci hlasovali pro
Usnesení ís. 54
Tech.bod. . 4 R zné
Zajišt ní fin.prost edk na opravu místních komunikací. 19.dubna zasedá rada JMKr, kde se bude
jednat o výši dotace pro naši obec.
OZ bere tuto informaci na v domí
Hlasování ís. 54
Všichni poslanci hlasovali pro
Usnesení ís. 55
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej 200 kus prioritních akcií eské spo itelny a.s. (ISIN CZ
0008023736) za cenu 400,- K za jeden kus (celkem 80000,-K ) a pov uje starostku obce realizací
transakce.
Hlasování ís.55
Všichni poslanci hlasovali pro
Usnesení ís. 56
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej 16 kus kmenových akcií JM plynárenské, a.s. (ISIN CZ
770950000438 za cenu 3.750,-K zajeden kus (celkem 60000,-K ) a pov uje starostku obce
realizací transakce.
Hlasování ís. 56
Všichni poslanci hlasovali pro.
Usnesení ís. 57
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a místostarostovi, aby vešli v jednání s p. Nobelem - odkup
obecního lesa na p. . 28/4 a 28/5 za celkovou sumu 450 tis. K .
Hlasování ís. 57
Všichni poslanci hlasovali pro.
Usnesení ís. 58
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyplacením cestovních náhrad p. Pestrovi a p. Richterové.

Hlasování ís. 58
Všichni poslanci souhlasí.
Usnesení ís. 59
Technické služby Vel. Bíteš nám zaslaly vyú tování fin.prost edk - dokon ení skládky „Vlkovská".
Máme zde p eplatek 8 787,-- K . Protože již nebudeme služby z Vel. Bíteše využívat, žádáme o
vrácení p eplatku.
Ukládá starostce, aby požádala o vrácení.
Hlasování ís. 59
Všichni hlasovali pro.
Usnesení ís. 60
Obecní zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem obecního pozemku p. Borkovcovi. Na uvedených
parcelách chce obec v p íštím roce vybudovat park.
Hlasování ís. 60
Všichni hlasovali pro.
Usnesení ís. 61
Obecní zastupitelstvo souhlasí, aby se poplatky za užívání ve ejného prostranství za aly vybírat až
od l . ervence 2007.
Hlasování ís. 61
Všichni hlasovali pro.
Usnesení ís. 62
Obecní zastupitelstvo bere na v domí zm nu termínu konání OZ a to z pátku na tvrtek.
Hlasování ís. 62
Všichni hlasovali pro.

Starosta ukon il po projednání všech bod programu zasedání zastupitelstva v 21.hod.
V Lubném dne : 17.dubna 2007

Zapsal:.....................................
Starosta: .....................................
Ov ovatelé zápisu:

J

