Obec Lubné

Zápis
o pr b hu 5. zasedání zastupitelstva obce
konaného 7.11. 2008 v 18. hod. v budov obec.ú adu

Starosta zahájil 5. 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
31.10. 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 5. zasedání zastupitelstva
obce. Navrženi byli: p. Patáková, p. Valoušková
Usnesení ís. 34
Zastupitelstvo obce Lubné schvaluje za ov ovatele zápisu p. Patákovou a p. Valouškovou
Hlasování ís. 34 - všichni byli pro
Starosta p ednesl návrh programu zasedání, který byl leny zastupitelstva schválen.
Usnesení ís. 35
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. P íprava rozpo tu na rok 2009
4. R zné
5. Záv r
Hlasování ís. 35
Všichni hlasovali pro.Bod. ís. 2 - Kontrola usnesení z posledního OZ - všechna usnesení byla
spln na.
Usnesení ís.36
Starostka p ednesla návrhy na akce, které bychom cht li uskute nit v p íštím roce. Po diskusi

všech len OZ se poslanci sjednotili na tom, abychom nejd íve opravili st echu na kulturním
dom . OZ uložilo funkcioná m nechat vypracovat podklady k tomuto ú elu.
Hlasování . 36 - všichni lenové OZ souhlasí
Usnesení ís.37
Tech.bod 4- R zné
Žádost JMKR - odboru dopravy k ud lení licence na provozování ve ejné linkové osobní
dopravy
pro firmu BDS-BUS Velká Bíteš - bez p ipomínek.
Hlasování . 37- všichni lenové OZ souhlasí.
Usnesení ís. 38
P i výkupu pozemk pod MK museli p. Fiala a p.Urban zaplatit da z p evodu. OZ souhlasí,
aby tyto ástky obec uhradila.
Hlasování ís.38 - Všichni hlasovali pro.
Starosta ukon il po projednání všech bod programu zasedání zastupitelstva v 21 .hod.
V Lubném dne: 15.11. 2008

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

Ov ovatelé zápisu:

