
Usnesení č. 22/2010 z veřejného  zasedání Zastupitelstva obce Lubná 
konaného dne 09.09. 2010 v 19.00 hodin 

ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Lubné 
 
 
 ZO schvaluje: 
- Činnost rady obce za uplynulé období. 
- Plnění rozpočtu k 31. 08. 2010.     
- Rozpočtovou změnu č. 1/2010/RO, č. 2/2010/RO a č. 2/2010/ZO.  
- Stanovy, Jednací a volební řád Svazku obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko.  
- Prodloužení dodatků veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Litomyšl na projednávání přestupků a 

zabezpečení sociálně právní ochrany dětí.  
- Dohodu o ukončení Smlouvy o spolupráci Technických služeb města Litomyšle a obce při 

realizaci projektu „Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v Mikroregionu Litomyšlsko“. 
- Smlouvu o spolupráci se spol. Městské služby Litomyšl s. r. o. a obce při realizaci projektu 

„Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v Mikroregionu Litomyšlsko“. 
- Smlouvu na prodej obecního pozemku p. č. 2938 v k. ú. Lubná za cenu 35 Kč/m2 manželům 

Rensovým. Náklady na sepsání kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. 
- Smlouvu na bezúplatnou směnu pozemků mezi manžely Růžičkovými a obcí Lubná. Náklady na 

sepsání kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí hradí Eva a Rastislav Růžičkovi.  
ZO bere na vědomí:  
- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO č. 21/2010 dne 9. června 2010. 
- Výsledek kontroly dotace z roku 2007 na akci - oprava střechy víceúčelového zařízení Skalka – 

Lubná č. p. 346, kterou provedly pracovnice MMR. Kontrolou nebylo zjištěno žádné porušení při 
poskytnutí dotace.  

ZO pověřuje: 
- Starostu obce k podpisu Stanov, Jednacího a volebního řádu SMSV Poličsko, dodatků 

k veřejnoprávním smlouvám s městem Litomyšl, Dohody o ukončení spolupráce s TS Litomyšl, 
Smlouvy o spolupráci s MS Litomyšl a dále k podpisu schválených smluv na prodej a směnu 
pozemků. 
 

 
 

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

       ……………………………….   Ověřovatelé: ………………………………… 
 Josef Chadima          Eva Chadimová  
  starosta obce 
 
 
 
 
 
   ……………………………….      ………………………………… 
          Zdeněk Pícha                Marie Šplíchalová 
       1. místostarosta obce 

 


