
Usnesení č. 10/2012/ZO z veřejného  zasedání Zastupitelstva obce Lubná
konaného dne 12. 12. 2012 v 18.00 hodin

ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Lubné

ZO schvaluje:
- Činnost RO za uplynulé období.
- Rozpočtovou změnu rady obce č. 3/2012/RO.
- Plnění rozpočtu obce k 30. 11. 2012.
- Rozpočtovou změnu zastupitelstva obce č. 3/2012/ZO.
- Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2013.
- Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Pk v požární ochraně na výdaje jednotky 

SDH pro rok 2012 ve výši 3 600 Kč.
- Vyhlášku č. 5/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek na rok 2013 za komunální 
odpad činí 580 Kč/osobu nebo objekt k individuální rekreaci - byt, rodinný dům - ve kterém není 
hlášena osoba k trvalému pobytu.

- Cenu vodného ve výši 29,50 Kč/m3 s DPH a stočného 30,90 Kč/m3 s DPH na rok 2013.   
- Dohodu o poskytnutí příspěvku pro příspěvkovou organizaci Základní školu Lubná – Sebranice 

a Mateřskou školu Lubná na financování provozu a běžné údržby na rok 2013 
ve výši 450 000 Kč - na základě žádosti OÚ Sebranice o snížení tohoto příspěvku z původní 
částky 500 000 Kč na 450 000 Kč.

- Kupní smlouvu na nákup pozemků v k. ú. Lubná u Poličky - pozemkovou parcelu 
p. č. 3177/4 o výměře 315 m2, p. č. 2147/4 výměře 37 m2 – od manželů Kabrhelových a 
V. Kabrhela ml. za cenu 35 Kč/m2 (z důvodu opravy komunikace) s tím, že náklady na vklad do 
katastru nemovitostí a sepsání smlouvy hradí Obec Lubná. 

- Prodloužení termínu kolaudace stavby na parcele p. č. 906/4 pro pí V. Matošovou.
- Bezúplatný převod pozemku p. č. 400/1 o výměře 2 252 m2 - lesní pozemek - na Obec Lubná 

od Lesů ČR.
- Zaměření pozemku na p. č. 2478/4 u odkyselovací stanice, vyjmutí tohoto pozemku z PUPFLu 

s následným odkoupením od Lesů ČR.
- Vstup na pozemek p. č. 906/39 za účelem provedení hydrogeologických vrtů v rámci projektu 

Rebilance zásob podzemních vod pro Českou geologickou službu a současně souhlasí 
s umístěním průzkumného objektu na pozemku.

ZO ruší:
- Usnesení č. 09/2012/ZO ze dne 13. 9. 2012 - prodej obecního pozemku p. č. 390/1 

o výměře 2 104 m2 za cenu 15 Kč/m2  pro p. J. Pohorského z důvodu odkoupení části 
uvedeného pozemku již v roce 1992.  

- Usnesení č. 09/2012/ZO ze dne 13. 9. 2012 - nákup pozemku p. č. 374 o výměře 642 m2 za 
cenu 3 Kč/m2 od pí A. Zelinkové, Svitavy z důvodu žádosti p. J. Trojtlera, který nabídl vyšší 
cenu - 5 Kč m2.

ZO bere na vědomí:
- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO dne 13. 9. 2012.
- Příkaz starosty obce k zabezpečení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2012.

Usnesení bylo schváleno  12  hlasy, hlasování bylo přítomno 12  členů ZO.

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




