Obec Lubná,

Lubná 48, PSČ 270 36, tel./fax: 313 531 020

Usnesení OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA v Lubné z 14. 2. 2013
OZ schválilo program jednání.
Usnesení 1 a):
OZ bere na vědomí rezignaci p. Václava Kapsy na mandát člena obecního
zastupitelstva k 31.12.2012 a na dopis p. ing. Marcela Perglera
z 19.12.2012 v němž žádá o zproštění funkce zastupitele obce ze
zdravotních důvodů. OZ zastavuje oběma bývalým členům zastupitelstva
k 31.12.2012 veškeré příjmy spojené s výkonem funkce zastupitele obce.
Usnesení 1 b):
OZ bere na vědomí složení slibu p. Lenky Cajthamlové a p. Dagmar
Erbákové a doplnění zastupitelstva obce Lubná na 11 členů. Za výkon
funkce zastupitele obce náleží oběma odměna 280 Kč měsíčně od
1.2.2013.
Usnesení č. 1 c):
OZ schvaluje doplnění finančního výboru o členy o p. Erbákovou a p.
Soukupa a kontrolní výbor o p. Kubičku a p. Klika.
Členům výborů náleží podle tabulek finanční odměna 540 Kč měsíčně
s platností od 1.2.2013.
2. OZ bere na vědomí výsledek hospodaření obce Lubná v roce 2012 a
schvaluje převedení nerozděleného zisku ve výši 4 026 308,42 Kč z účtu
431 na účet 432.
3. OZ nemá připomínky k návrhu a stanovy VSOR schvaluje.
4. OZ schvaluje nákup nové techniky sestavu komunálního stroje Belarus
320.4 s radlicí, rozmetadlem posypových hmot , čelním nakladačem a
podkopem v celkové ceně cca 500 tis. Kč od firmy Gregor a syn v Táboře
a ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu a smlouvu na pozáruční
servis.
5. OZ souhlasí, aby p. Jan Hůla požádal o vypracování dílčí změny
územního plánu obce Lubná, týkajícího se pozemků p.č. 525/1, p.č.
526/1, a p.č. 528/1 v k.ú. Lubná u Rakovníka na nový způsob využití pro
„smíšenou výrobní výstavbu“ za podmínky že finanční náklady spojené
s vypracováním této změny uhradí p. Hůla.
V Lubné 14. 2. 2013.

Ing. Václav Sedlák
místostarosta
www.obec-lubna.cz,

Mgr. Pavel Vyskočil
starosta
e-mail: obec.lubna@cbcnet.cz

Obec Lubná,

www.obec-lubna.cz,

Lubná 48, PSČ 270 36, tel./fax: 313 531 020

e-mail: obec.lubna@cbcnet.cz

