Obec Lubné

Zápis
o pr b hu 2. zasedání zastupitelstva obce
konaného 14.b ezna 2008 v 19. 30 hod. v budov obec.ú adu
Starosta zahájil 2. 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
6.b ezna 2008 a dále konstatoval, že je p ítomno 5 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 2. zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli: I.Valoušková,
P.Pestr
Usnesení ís. 12
Zastupitelstvo obce Lubné schvaluje za ov ovatele zápisu p. Valouškovou a p. Pestra.
Hlasování ís. 12 - všichni byli pro
Starosta p ednesl návrh programu zasedání, který byl leny zastupitelstva schválen.
Usnesení ís. 13

.

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. Požární ochrana obce
4. R zné
5. Záv r
Hlasováni ís. 13
Všichni hlasovali pro.Bod. ís. 2 - Kontrola usnesení z posledního OZ - všechna usnesení byla
spln na.
.
Usnesení ís.14
Požární ochrana - v p ípad zaho ení se obracíme na obec D.Lou ky. S touto je sepsána smlouva.
lenové OZ souhlasí s úhradou pro rok 2008.
Hlasování . 14-všichni pro.

Usnesení ís. 15
Tech.bod 4- R zné
lenové OZ berou na v domí, že na stránkách obce a ve výv. sk í ce je vyv šeno oznámení
o projednávání návrhu územního plánu obce Lubné.
Hlasování ís. 15
Všichni poslanci hlasovali pro
Usnesení ís. 16
Technický bod 4 - R zné
lenové OZ berou na v domí, že odbor reg.rozvoje JMKr postupuje žádost obce o dotace do užšího
výb ru.
Hlasování ís. 16
Všichni poslanci hlasovali pro.
Usnesení ís. 17
Tech.bod. 4 - R zné
lenové OZ souhlasí, aby se v naší obci uskute nily závody „Eurostroj Rally Tišnov 2008 dne
8. ervna 2008.
Hlasování ís. 17
Všichni poslanci hlasovali pro.
Usnesení ís. 18
Zastupitelstvo obce souhlasí, aby na zabezpe ení dne d tí byla vy len na ástka l 500,-- z rozpo tu
obce.
Hlasování ís. 18
Všichni poslanci hlasovali pro.
Usnesení ís. 19
lenové OZ souhlasí s vyplacením cestovného pro p. Pestra a p. Richterovou.
Hlasování ís. 19
Všichni hlasovali pro.
Starosta ukon il po projednání všech bod programu zasedání zastupitelstva v 21.hod.
V Lubném dne : 20.b ezna 2008

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

Ov ovatelé zápisu:

