
Usnesení č. 15/2017/ZO z veřejného  zasedání Zastupitelstva obce Lubná 
konaného dne 7. 12. 2017 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. 2017.  
- Členský příspěvek pro svazek obcí AZASS Polička ve výši 57 306 Kč za rok 2017. 
- Darovací smlouvu o poskytnutí daru Městu Litomyšl ve výši 84 000 Kč na realizaci projektu 

„Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl“. 
- Rozpočtové opatření zastupitelstva obce č. 6/2017/ZO. 
- Investiční dotaci pro Svazek obcí Vodovody Poličsko ve výši 843 349 Kč na vybudování 

vodovodního řadu a přípojek v lokalitě U Bramborárny. 
- 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 (Obec Lubná – 300 000 Kč, Obec Sebranice – 300 000Kč). 

- Rozpočtové provizorium na rok 2018. 
- Poplatek na rok 2018 za komunální odpad - 550 Kč/osoba.  
- Cenu vodného ve výši 33,50 Kč/m3 a stočného 41,13 Kč/m3 včetně DPH na rok 2018.     
- Směnu nemovitostí - pozemku p. č. 176/2 o výměře 6 m2 a p. č. 3177/5 o výměře 39 m2 za 

pozemek p. č. 2132/28 o výměře 26 m2 a díly a+b, o celkové výměře 8 m2, oddělené 
geometrickým plánem od pozemku p. č. st. 352.  

- ZO revokuje usnesení č. 14/2017/ZO bod č. 8d a nově rozhodlo takto: 
ZO schvaluje prodej nemovitosti -  p. č. 1889/11  o výměře 365 m2, p. č. 3141/3  o výměře 85 
m2 a p. č. 1879/11 o výměře 420 m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí jsou kupující.  

- Odklad realizace prodeje nemovitosti -  p. č. 1879/9  o výměře 815 m2. 
- Prodej nemovitosti -  p. č. 1879/3  o výměře 837 m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých 

věcí jsou kupující. 
- Jmenování dvou členů školské rady za zřizovatele pro Základní školu Lubná-Sebranice a 

Mateřskou školu Lubná. 
ZO bere na vědomí:  

- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO ze dne 8. 9. 2017. 
- Rozpočtové opatření rady obce č. 5/2017/RO.  
- Plán inventur k zabezpečení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2017. 
- Informaci starosty obce o průběhu a zabezpečení provozu kanalizace od 1. 1. 2018. 

 
 

Usnesení bylo schváleno  13  hlasy, hlasování bylo přítomno 13  členů ZO. 
 
 
 
 
 

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

 


