
Výpis z veřejného zasedání 
Zastupitelstva obce Lubná 

konaného dne 12. 9. 2019 v 18.00 hodin v DPS v Lubné 
 

ZO schvaluje: 
- činnost Rady obce za uplynulé období a plnění rozpočtu obce k 31. 8. 2019. 
- rozpočtové opatření Zastupitelstva obce. 
- smlouvu o poskytnutí dotace pro Tělovýchovnou jednotu Sebranice, z. s. ve výši 10 000 Kč. 
- změnu č. 2 územního plánu Lubná formou opatření obecné povahy. 
- směnu nemovitostí -  p. č. 2944/5 o výměře 61 m2 a p. č. 584/2 o výměře 277 m2. 
- koupi nemovitostí - p. č. 814/6 o výměře 62 m², p. č. 796/25 o výměře 16 m², p. č. 2993/1 díl „b“ 

o výměře 17 m² a prodej nemovitostí - p. č. 2983/4 o výměře 17 m², p. č. 2983/5 o výměře 30 
m², st. p. č. 273/2 o výměře 15 m2. 

- koupi nemovitostí - p. č. 1976/5 o výměře 498 m2, p. č. 1982/2 o výměře 29 m2, prodej 
nemovitostí - p. č. 194/5 o výměře 16 m2, p. č. 195/2 o výměře 8 m2, p. č. 2870/2 o výměře 67 
m2, st. č. 690 o výměře 1 m2, p. č. 194/8 o výměře 88 m2, st. č. 688 o výměře 18 m2, p. č. 194/7 
o výměře 75 m2.  

- koupi nemovitostí - p. č. 906/35 o výměře 1 427 m2, p. č. 906/34 o výměře 1 078 m2, p. č. 
906/46 o výměře 6 555 m2.  

- koupi nemovitostí - p. č. 3006/24 o výměře 107 m2, p. č. 906/45 o výměře 6 888 m2, p. č. 906/48 
o výměře 273 m2.  

- dohodu o výmazu výhrady zpětné koupě na pozemku p. č. 1879/3  a st. č. 692 na základě kupní 
smlouvy. Účastníci uhradí náklady na vklad do katastru nemovitostí každý jednou polovinou. 

ZO bere na vědomí:  
- kontrolu usnesení z minulého zasedání.  
- rozpočtové opatření rady obce. 
 

 
Usnesení bylo schváleno  14  hlasy, hlasování bylo přítomno 14  členů ZO. 

 
 
 
 
 

       ……………………………….           ……………………………….   
             Josef Chadima           Jan Rensa, DiS. 
         starosta obce                            místostarosta obce 

 


