
Usnesení č. 16/2009 z veřejného  zasedání Zastupitelstva obce Lubná 
konaného dne 30. 6. 2009 v 19.00 hodin 

ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Lubné 
 
ZO schvaluje: 
  1.  Činnost rady obce za uplynulé období. 
  2.  Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2008 včetně zprávy Krajského úřadu Pardubického 

kraje o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 a vyjadřuje souhlas s celoročním 
hospodařením za rok 2008, a to bez výhrad. 

 3.  Plnění rozpočtu obce k 31. 5. 2009. 
  4.  Rozpočtovou změnu č. 1/2009/RO a č. 1/2009/ZO. 
  5.  Příspěvek ve výši 10 200 Kč na dokončení stavby Hospice v Chrudimi. 
  6.  Smlouvu o poskytnutí dotace na požární techniku a věcné prostředky požární techniky  obce 

ve výši 30 000 Kč. 
  7.  Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova na opravu místní 

komunikace v dolní části obce ve výši 100 000 Kč. 
  8. Smlouvu o poskytnutí grantu na Územní plán ve výši 150 000 Kč z programu Podpora 

pořízení územně plánovacích dokumentací v roce 2009.  
10. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek  
  p. č. 906/14, 906/4, 3001/1 včetně projektové dokumentace.  
11.  Prodej obecního pozemku p. č. 687/2 a p. č. 689/4 p. P. Bechyňovi v k. ú. Lubná za cenu  
  35 Kč/m². Náklady hradí kupující. 
 12.  Prodej nemovitosti na p. č. 448 v k. ú. Lubná Mysliveckému sdružení Lubná za kupní cenu 

2.200 Kč s podmínkou předkupního práva obce Lubná.  Náklady na sepsání kupní smlouvy 
a vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. 

 13.  Smlouvu na směnu pozemku v k. ú. Lubná s p. J. Zavoralem dle plánu, který vypracovala 
GEODETA Litomyšl. Náklady na sepsání směnné smlouvy, vklad do  katastru nemovitostí a 
geometrický plán hradí obec. 

 14.  Stanovy, jednací a volební řád „Svazku obcí Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka“. 
ZO bere na vědomí:  
   1.  Kontrolu usnesení ze zasedání ZO dne 31. března 2009. 
   2.  Závěrečné účty za rok 2008 a rozpočty na rok 2009 pro Mikroregion Litomyšlsko, 

Mikroregion Litomyšlsko-Desinka, Svazek obcí AZASS Polička, Kraj Smetany a Martinů 
Polička a Sdružení majitelů skupinového vodovodu „Poličsko“. 

   3.  Zprávu Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 20. 3. 2009 o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce Lubná za rok 2008.   

 ZO pověřuje: 
   1.  Starostu obce k podpisu schválených smluv, dále k podpisu projednaných smluv na prodej a 

směnu pozemků a nemovitosti. 
 
 
 

Usnesení bylo schváleno  15  hlasy, hlasování bylo přítomno  15  členů ZO. 
 

 
 
 
 
 
      ……………………………….    ……………………………….  
   Josef  Chadima       Zdeněk Pícha 
   starosta obce             1. místostarosta obce 
 


