Obec Lubné

Zápis
o pr b hu 12. zasedání Zastupitelstva obce
konaného 8 listopadu 2007 v 19.30 hod. v budov obec.ú adu
Starosta zahájil 12. 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
SO. íjna 2007 a dále konstatoval, že je p ítomno 8 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 12. zasedání
zastupitelstva obce. Navrženi byli: Borkovec Emil, Valoušková Iva
Usnesení ís. 95
Zastupitelstvo obce Lubné schvaluje za ov ovatele zápisu p.Borkovce a p. Valouškovou
Hlasování ís. 95 - všichni byli pro
Starosta p ednesl návrh programu zasedání, který byl leny zastupitelstva schválen.
Usnesení . 96
Zastupitelstvo schvaluje následující program zastupitelstva.
1. Technický bod (p ivítání,jmenování zapisovatele,volba ov ovatel ,schválení programu
zasedání)
2. Slib nového lena zastupitelstva
3. Kontrola usnesení z posledního OZ
4. P íprava rozpo tu na rok 2008
5. R zné
6. Záv r
Hlasování ís. 96 - všichni pro
Usnesení 97
Bod. ís. 2
Na poslední sch zi OZ rezignoval na sv j mandát ing.Valošek . Na základ výsledk voleb
postoupila na jeho místo p. Iva Valoušková, která složila poslanecký slib. Sou asn byly zvolena
p edsedkyní finan ní komise.
Finan ní komise byla dále dopln na. Novým lenem se stala V. Tu kova
Hlasování ís. 97

lenové zastupitelstva berou na v domí
Usnesení ís. 98
Bod ís.3 - kontrola usnesení z posledního OZ - na této sch zi nebyla p ijata žádná usnesení
Hlasování ís. 98
lenové zastupitelstva berou na v domí
Usnesení ís. 99
Bod . 4- P íprava rozpo tu na rok 2008
Starosta seznámil p ítomné leny s písemnostmi, které má v sou asné dob k dispozici ohledn
nové výše rozpo tu malých obcí. Protože nebyla dána konkrétní tabulka na p epo et jednotlivých
daní nem že obec v této chvíli sestavit pravdivý rozpo et. Proto bude obec pracovat s ísly, která
m la minulý rok. V p ípadném zvýšení p íjm rozpo et upraví. Návrh rozpo tu je p ílohou tohoto
zápisu.
Hlasování ís. 99
Všichni lenové zastupitelstva souhlasí s tímto postupem
Usnesení ís. 100
lenové OZ souhlasí, aby obec Lubné vstoupila jako ádný len do „Sdružení místních samospráv
R, o.s.
Hlasování ís. 100
Všichni pro
Usnesení ís. 101
eské dráhy poslaly oznámení o kácení d evin rostoucích mimo les.
lenové OZ berou na v domí
Hlasování ís.101
Všichni lenové hlasovali pro
Starosta ukon il po projednání všech bod programu zasedání zastupitelstva v 21.30 hod.

V Lubném dne : 10.listopadu 2007
Zapsal: ……………………..
Starosta:………………………

Ov ovatelé zápisu:

