
Usnesení č. 11/2016/ZO z veřejného  zasedání Zastupitelstva obce Lubná
konaného dne 8. 12. 2016 v 18.00 hodin

ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Lubné

ZO schvaluje:
- Činnost Rady obce Lubná za uplynulé období. 
- Plnění rozpočtu obce k 30. 11. 2016 dle předloženého plnění v příjmových a výdajových 

položkách.
- Smlouvu s MěÚ Litomyšl o poskytnutí finančního daru na realizaci projektu „Cestou 

vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl“. 
- Rozpočtovou změnu zastupitelstva obce č. 3.
- Zřízení jazykové učebny na II. stupni základní školy včetně potřebných stavebních úprav.
- Dohodu o poskytnutí příspěvku pro příspěvkovou organizaci Základní škola Lubná – Sebranice 

a Mateřská škola Lubná na financování provozu a běžné údržby na rok 2017 ve výši 300 000 
Kč od každé obce.

- Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2017.
- Poplatek na rok 2017 za komunální odpad ve výši 550 Kč/osoba nebo objekt k individuální 

rekreaci.
- Cenu vodného ve výši 33,00 Kč/m3 s DPH a stočného 41,13 Kč/m3 s DPH na rok 2017.
- Smlouvu na prodej nemovitosti p. č. 884/19. Náklady na sepsání smlouvy, návrh na vklad a 

správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, náklady za ocenění pozemku a daň z nabytí 
nemovitostí hradí kupující. 

- Smlouvu na prodej nemovitosti p. č. 884/21. Náklady na sepsání smlouvy, návrh na vklad a 
správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, zhotovení geometrického plánu a náklady 
za ocenění pozemku hradí kupující.

- Smlouvu na nákup nemovitostí p. č. 837/28, p. č. 3000, p. č. 856/2 a p. č. 837/29 včetně el. 
přípojky. Náklady na sepsání smlouvy, návrh na vklad a správní poplatek za vklad do katastru 
nemovitostí a náklady za ocenění pozemku hradí kupující obec Lubná. Poplatníkem daně 
z nabytí nemovitých věcí je kupující.

ZO bere na vědomí:
- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO dne 15. 6. 2016.
- Čtvrtletní účetní závěrku obce Lubná k 30. 9. 2016.
- Plán inventur k zabezpečení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2016. 
- Kolaudační rozhodnutí objektu Skalka a zápis do katastru nemovitostí.

Usnesení bylo schváleno  12  hlasy, hlasování bylo přítomno 12  členů ZO.

       ……………………………….        ……………………………….
             Josef Chadima       Alois Kovář
      starosta obce                       místostarosta obce




