
Výpis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lubná 
konaného dne 21. 3. 2022 v 17.00 hodin v DPS Lubná čp. 17 

 
 

ZO schvaluje: 
- činnost Rady obce za uplynulé období. 
- dohodu o postoupení části smlouvy se Svazkem obcí Vodovody Poličsko a PROFISTAVEM 

Litomyšl, a.s., pro stavbu lokalita Lubná - Na Zrnětín. 
- příspěvek na rok 2022 pro Asociaci provozovatelů kin, z.s., Mikroregion Litomyšlsko, 

Mikroregion Litomyšlsko - Desinka, Svazek obcí AZASS Polička, Sdružení místních samospráv 
ČR, Spolek pro obnovu venkova, Kraj Smetany a Martinů, Město Litomyšl, Sbor dobrovolných 
hasičů Lubná, Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú., Svitavy, Salesiánský klub mládeže 
Sebranice, Myslivecký spolek Lubná, Český svaz včelařů Litomyšl, Český zahrádkářský svaz 
Lubná, Oblastní charitu Polička, Oblastní charitu Nové Hrady u Skutče, Městskou knihovnu ve 
Svitavách, Bílou holubici – mobilní hospicová péče Dolní Újezd, z.s., a  Záchrannou stanici 
Pasíčka. 

- rozpočet obce Lubná na rok 2022 a závazné ukazatele podle tříd, jimiž se bude povinna řídit 
rada obce. 

- doplnění „Programu obnovy obce Lubná“ o schválené akce dle rozpočtu obce na rok 2022. 
- střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2023 a 2024. 
- nákup a prodej nemovitostí dle geometrického plánu č. 614-38/2021 - pozemek p. č. 85/2 o 

výměře 54 m², p. č. 256/4 o výměře 66 m², p. č. 256/6 o výměře 30 m², p. č. 258/3 o výměře 211 
m² a p. č. 2941/4 o výměře 45 m². 

- nákup a prodej nemovitostí dle geometrického plánu 637-21/2022 - pozemek p. č. 3025/5 o 
výměře 55 m², p. č. 1032/28 o výměře 44 m².  

- nákup a prodej nemovitostí dle geometrického plánu 635-03/2022 - pozemek p. č. 489/2 díl b o 
výměře 126 m², p. č. 490/1 díl b o výměře 55 m².  

- prodej budovy na pozemku st. č. 269 - bývalá ATS - obci Sebranice. 
 
ZO bere na vědomí: 
- zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru. 
- studii k likvidaci odpadních vod, kterou vypracovala spol. PROJEKTY VODAM, s.r.o. 

 
 

Usnesení bylo schváleno 11 hlasy, hlasování bylo přítomno 11 členů ZO. 
 
 
 
 
 

       ……………………………….           ……………………………….   
             Josef Chadima              Ing. Petr Jiráň 
         starosta obce                           1. místostarosta obce 

 


