
Usnesení č. 11/2013/ZO z veřejného  zasedání Zastupitelstva obce Lubná
konaného dne 11. 3. 2013 v 17.00 hodin

ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Lubné

ZO schvaluje:
- Činnost RO za uplynulé období.
- Účetní závěrku obce k 31. 12. 2012.
- Inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2012 včetně vyřazeného majetku.
- Závěrečný účet hospodaření obce a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením za rok 

2012.
- Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za rok 2012, zisk ve výši 18 675,50 Kč a

převod zisku do Rezervního fondu školy k úhradě neinvestičních nákladů školy.    
- Příspěvek na rok 2013 pro Mikroregion Litomyšlsko, Mikroregion Litomyšlsko – Desinka, 

Svazek obcí AZASS Polička, Sdružení místních samospráv, Spolek pro obnovu venkova, Kraj 
Smetany a Martinů a pro výměnný fond Městské knihovny Svitavy.

- Příspěvek na rok 2013 pro Oblastní charitu Polička ve výši 5 000 Kč na zabezpečení sociálních 
služeb.

- Příspěvek na rok 2013 pro Lubenské ženy - 7 000 Kč, Český svaz včelařů - 3 000 Kč,
Salesiánské středisko mládeže – 20 000 Kč, Český svaz zahrádkářů – 5 000 Kč, Myslivecké 
sdružení - 1 000 Kč, pro ZŠ Lubná - Sebranice (florbalový turnaj) - 3000 Kč, TJ Lubná –
florbalový oddíl a ostatní oddíly - 42 000 Kč, sportovní družstvo SDH - 42 000 Kč a Lubenskou
šťopičku, o. s. - 20 000 Kč.

- Příspěvek na rok 2013 pro dechovou hudbu Pohoranka na natočení CD ve výši 2 000 Kč.
- Rozpočet obce Lubná na rok 2013 a stanovilo závazné ukazatele podle tříd, jimiž se bude RO

povinna řídit.
- Doplnění „Programu obnovy obce Lubná“ o schválené akce dle rozpočtu obce v roce 2013.
- Rozpočtový výhled obce na rok 2014 – 2015.
- Stanovy svazku obcí Kraje Smetany a Martinů ze dne 28. 11. 2012.           
- Kupní smlouvu na prodej pozemkové parcely č. 906/4 uzavřenou mezi obcí Lubná a paní 

Věrou Matošovou, Lubná. Náklady na sepsání Kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí 
hradí prodávající na základě uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě.

- Konání festivalu Lubenská lodyha od 9. do 11. srpna 2013 a vstup na obecní pozemek 
  p. č. 3015 za účelem přípravy a pořádání festivalu za podmínky souhlasu ostatních majitelů 
  pozemků, které se v této lokalitě nacházejí, a dále za podmínek, které stanoví RO.

Zastupitelstvo obce zamítá:    
- Příspěvek na rok 2013 pro Salvia středisko sociálních služeb, Svitavy s tím, že příspěvek bude 

poskytnut přímo žadatelům.

ZO bere na vědomí:
- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO 12. 12. 2012. 
- Činnost kontrolního a finančního výboru ZO Lubná za rok 2012.    
- Zprávu o činnosti finančního výboru Zastupitelstva obce Lubná za rok 2012. 
- Informaci Mgr. Petra Cardy, právníka ze Svitav o vyřízení žádosti p. P. Šimka, Lubná 

s tím, že po doplnění žádosti bude požadavek p. P. Šimka řešit příslušný silniční správní 
orgán.

- Žádosti na opravu cesty k rodinným domům manželů Kyselých a Zavoralových, manželů 
Pupsových a Pavla a Libuše Pavlišových s tím, že oprava se předpokládá nejdříve v roce 
2014.



ZO pověřuje:
- Starostu obce k jednání s vlastníkem pozemku p. č. 3006/14 P. Šimkem, Lubná 

o směně uvedeného pozemku za obecní pozemky p. č. 265/2, 893/3 893/2.
- Radu obce schvalováním rozpočtových opatření v rámci schválených závazných ukazatelů 

rozpočtu obce na rok 2013. Přehled všech takto provedených rozpočtových změn bude 
předložen ZO vždy na nejbližším zasedání.

Usnesení bylo schváleno  15 hlasy, hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

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




