
Usnesení č. 06/2011/ZO z veřejného  zasedání Zastupitelstva obce Lubná
konaného dne 15. 12. 2011 v 18.00 hodin

ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Lubné

ZO schvaluje: 
- Činnost Rady obce Lubná za uplynulé období.
- Plnění rozpočtu obce k 30. 11. 2011.
- Rozpočtovou změnu zastupitelstva obce č. 3/2011/ZO.
- Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2012.
- Rovnoměrné odepisování majetku obce od 1. 1. 2012.
- Poplatek na rok 2012 za provoz systému shromažďování sběru, třídění, využívání a 

odstraňování komunálního odpadu ve výši 500,-Kč/osobu nebo objekt k individuální rekreaci. 
- Cenu vodného 28,80 Kč/m³ s DPH a stočného 29,20 Kč/m³ s DPH na rok 2012.   
- Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotky SDH pro rok 2011 ve 

výši 16 585 Kč.
- Za zřizovatele do Školské rady pana Josefa Chadimu a paní Lenku Karalovou.
- Dohodu o poskytnutí příspěvku na 1. čtvrtletí roku 2012 pro příspěvkovou organizaci  

Základní škola Lubná – Sebranice a Mateřská škola Lubná na financování provozu a běžné 
údržby školy ve výši 150 000 Kč.

- Kupní smlouvu na prodej pozemkové parcely č. 906/12 v k. ú. Lubná u Poličky 
Ing. P. Jiráňovi a sl. L. Kárské. Náklady na sepsání Kupní smlouvy a vklad do katastru 
nemovitostí hradí prodávající na základě uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě. 

- Kupní smlouvu na prodej pozemkové parcely č. 906/13 v k. ú. Lubná u Poličky manželům 
Romanu a Veronice Němcovým. Náklady na sepsání Kupní smlouvy a vklad do katastru 
nemovitostí hradí prodávající na základě uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě. 

- Kupní smlouvu na prodej pozemkové parcely č. 906/11 v k. ú. Lubná u Poličky manželům 
Zdeňku a Lucii Petrásovým. Náklady na sepsání Kupní smlouvy a vklad do katastru 
nemovitostí hradí prodávající na základě uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě.

- Kupní smlouvu na nemovitosti v k. ú. Lubná u Poličky, které vlastní p. V. Vraspír, za kupní 
cenu ve výši 65 000 Kč. Náklady na vypracování kupní smlouvy, návrhu na vklad do katastru 
nemovitostí a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí hradí kupující – Obec Lubná.

- Smlouvu o bezúplatném převodu turistické informační tabule do majetku obce.
ZO bere na vědomí:

- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO dne 15. 9. 2011.
- Příkaz starosty obce k zabezpečení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2011.
- Nabídku p. P. Bechyně na zpětné odkoupení pozemkových parcel.

ZO pověřuje:
- RO i nadále spolupracovat s firmou Oredo s. r. o. a Pardubickým krajem na doladění nových 

autobusových jízdních řádů tak, aby co nejvíce pokryly oprávněné požadavky našich občanů,
studentů a základní školy.

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

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




