
Usnesení č. 2/2010 z     veřejného  zasedání Zastupitelstva obce Lubná  
konaného dne 16. 12. 2010 v     18.00 hodin   

ve     společenské místnosti Domu s     pečovatelskou službou v Lubné  

 ZO schvaluje:
- Činnost rady obce za uplynulé období.
- I nadále postupovat podle Jednacího řádu schváleného dne 14. 12. 2006. 
- Rozpočtovou změnu rady obce č. 3/2010/RO.
- Plnění rozpočtu k 30. 11. 2010.
- Rozpočtovou změnu zastupitelstva obce č. 3/2010/ZO.
- Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2011.
- Zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti prvním místostarostou obce.
- Při souběhu výkonů několika funkcí náleží neuvolněnému členu zastupitelstva obce  odměna 

podle funkce, za niž se podle rozhodnutí zastupitelstva poskytuje nejvyšší odměna.
- Pro zastupování obce na valných hromadách obchodních společností, svazků, spolků a 

sdružení na volební období 2010 – 2014 starostu obce. V případě jeho nepřítomnosti zastoupí 
obec 1. nebo 2. místostarosta.

- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování 
sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu – poplatek za odpad 500 Kč/oso-
bu nebo objekt k individuální rekreaci.

- Cenu vodného ve výši 27,50 Kč/m3 s DPH a stočného 26,70 Kč/m3 s DPH na rok 2011.
- Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, o místním poplatku za psy – poplatek za jednoho psa 

200 Kč, za druhého a dalšího 260 Kč. 
- Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity - sazba po-

platku činí za každé využité lůžko a den 6 Kč. 
- Pasport místních komunikací obce Lubná zpracovaný podle zákona č. 13/1997 Sb. a v souladu 

s vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Smlouvu o dotaci Pk pro jednotku SDH ve výši 13 460 Kč.
- Rozpočtové opatření Ministerstva vnitra ve výši 3 838 Kč, které je určeno na úhradu výdajů 

spojených s přípravou a provedením sčítání lidí, domů a bytů v roce 2011.
- Smlouvu kupní a směnnou, kterou uzavírá p. Miloš Dřínovský a Obec Lubná. Náklady na zho-

tovení geometrického plánu, sepsání kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitosti hradí 
Obec Lubná.

- Smlouvu kupní, kterou uzavírá Obec Lubná a pí M. Flídrová. Náklady na zhotovení geomet-
rického plánu, sepsání kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitosti hradí Obec Lubná.

- Vrácení uhrazené zálohy za stavební pozemek p. č. 906/14 v k. ú. Lubná u Poličky 
p. J. Pavlišovi a pí V. Chmelové.

ZO zamítá:
- Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010, o místním poplatku ze vstupného - poplatek ze vstupné-

ho z kulturních, sportovních, prodejních a reklamních akcí ve výši 10 %.
ZO bere na vědomí:

- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO ze dne 9. 9. 2010 a ZO ze dne 10. 11. 2010.
- Příkaz starosty obce k zabezpečení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2010.

ZO pověřuje:
- Starostu obce k podpisu schválených smluv na nákup a směnu pozemků, na státní nein-

vestiční dotaci pro jednotku SDH Lubná a na sčítání lidí, domů a bytů 2011.

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



       ……………………………….        ……………………………….
             Josef Chadima       Alois Kovář
       starosta obce                     1. místostarosta obce


	 ZO schvaluje:

