Zápis ze schůze obecního zastupitelstva v Lubníku dne 5.3.2014, konaného v budově
obecního úřadu Lubník
č.j. ou Přítomni : viz presenční listina, 6 přítomno
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schválení programu zasedání
Kontrola usnesení z 13.12.2013
Rozpočtové opatření
Schválení odměn členům výborů, kteří nejsou v zastupitelstvu 2013
Zpráva předsedů výborů za rok 2013
Návrh rozpočtu na r.2014
Schválení zařazení obce do MAS
Ostatní, diskuze

Schůze je usnášeníschopná. Ověřovatelé zápisu byli jmenováni Jitka Bartoňová a Jaroslava
Fischerová
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje program zasedání. /6pro/
2. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu usnesení ze 13.12.2014/6pro/. Odsouhlaseno bez
výhrad.
3. Rozpočtová opatření se týká úpravy rozpočtu za r. 2013. Rozpočtová opatření byla provedena u
přijatých dotací a na pokrytí výdajů mezi schváleným rozpočtem a skutečností./6pro/
4. Obecní zastupitelstvo schválilo odměny členům výborů, kteří nejsou v zastupitelstvu za rok 2013.
Seznam předán paní Kubelkové-účetní /6pro/
5. Zpráva předsedů komisí:
Finanční komise- dne 9.9. byla provedena namátková kontrola pokladny, kontrola dosavadních
faktur za r. 2013 a účelnost příjmů a výdajů.za období od 1.1. do 30.6.2013 Nebyly nalezeny
žádné nesrovnalosti.
- dne 30.11. byla provedena kontrola pokladny a účelnost příjmů a výdajů za období od 1.1.-do
30.11.2013. Všechny příjmy a výdaje byly odůvodněné.
Kulturní komise měla 5 schůzek, kde byly rozděleny gratulace pro občany, kteří oslavili životní
jubilea. Dne 14.10. 13 se zorganizovala beseda s důchodci a jedno slavnostní vítání občánků.
6. Starosta přednesl návrh rozpočtu na rok 2014./6pro/. Jedná se vyrovnaný rozpočet K nahlédnutí
na úřední desce/6pro/
7. Zastupitelstvo obce Lubník schválilo zařazení obce do územní působnosti Místní akční skupiny
Lanškrounsko na období 2014-2020/6pro/.
8. Ostatní, diskuze:
-začalo síťování pod č.5. Je položená tlaková kanalizace, příští týden se začne kopat plyn.
-podána dotace na komunikaci k č.5 o 250 000,-Kč. Na každý dům je naplánováno 50 000,-Kč
Podmínkou je, že dům musí být postaven do 5let.
-podání žádosti na dotaci na zateplení budovy 94 –obecní úřad

-provedlo se rozparcelování pozemků za Květenskými. Zakoupeno od p. Haase. O uvedenou
parcelu mají zájem manželé Renčínovi.
-obci byly připsány zakoupené pozemky od p. Švoba
- bylo namontováno nové dopravní zrcadlo u výjezdu od p. Kluga
- okna do místního pohostinství se nebudou nyní vyměňovat. Obec nemá dostatek financí.
Předpokládaná výměna proběhne až se bude opravovat celá budova kulturního domu.

Zapsala: Marta Langrová
..........................................................
Karel Langhamer
starosta obce

……………………………………….
Jitka Bartoňová

............................................................
Jaroslava Fischerová

