
Výpis z usnesení ZO Lubná konaného dne 12. 6. 2008 
RO schvaluje: 
  1.  Zprávu o činnosti Rady obce za období od 3. 3. 2008 do 26. 5. 2008.  
  2.  Závěrečný účet hospodaření a přezkoumání obce Lubná za rok 2007.  
  3.  Plnění rozpočtu k 31. 5. 2008.  
  4.  Rozpočtové opatření č. 01/2008 a změnu závazných ukazatelů upraveného 

rozpočtu na                             rok 2008.    
  5.  Úpravu měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce Lubná.  
  6.   Smlouvu na poskytnutí dotace od Mikroregionu Litomyšlsko na akci  
        „Zábavné odpoledne s koly“. 
  7.  Smlouvu na poskytnutí dotace od Pardubického kraje na „ Úpravu veřejného 

prostranství  
        před obecním úřadem“. 
  8.  Smlouvu na poskytnutí dotace od Státního fondu životního prostředí ČR na 

„Ošetření    stromů v obci Lubná“. 
  9.  Nákup nemovitosti č. p. 27 a okolního pozemku za cenu 650 000 Kč s tím, že 

obec uhradí náklady spojené s prodejem nemovitosti - sepsání smlouvy, 
znalecký posudek jako podklad pro výpočet daně z převodu nemovitosti, daň 
z převodu nemovitosti a správní poplatky. 

10.   Kupní smlouvu na nákup pozemku pod vodojemem od Lesů ČR. 
11.   Smlouvu o budoucí smlouvě na nákup pozemku p. č. 906/4 pro stavbu RD pí 

Matošové.  
12.   Prodej obecního pozemku p. č. 122/2 manželům Novotným. 
13.   Prodej obecního pozemku p. č. 3123 pí Hainové. 
14.   Prodej obecního pozemku p. č. 444 manželům Flachovým. 
15.   Změnu směrnice č. 17 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
16.   Sazbu daně z nemovitosti a pozemků v původní výši jako v roce 2007. 
17.   Pořízení územního plánu obce. 
ZO bere na vědomí: 
  1.   Kontrolu usnesení ze zasedání ZO ze dne 12. března 2008.  
  2.   Závěrečné vyúčtování dotací včetně podmínek stanovených ministerstvy 

v závěrečných  zprávách. Jedná se o tyto akce: výstavba DPS Lubná,  stavba 
technické infrastruktury pro sídliště k Širokému Dolu, výstavba hřiště u MŠ 
Lubná, oprava střechy „Víceúčelového zařízení Skalka“ a výstavba 4 bytových 
jednotek nad MŠ Lubná. 

  3.   Vypovězení smlouvy s TS města, a.s. Bystřice nad Pernštejnem na dopravu  
        a odstranění odpadů z obce z důvodu vlastnických změn svozové firmy. 
ZO projednalo: 
  1.   Závěrečné účty za rok 2007 a rozpočty na rok 2008 mikroregionů, svazků a 
sdružení. 
ZO pověřuje:    
  1.   RO schválováním dotací pro obec Lubná ve výši do 100 000Kč včetně DPH. 
ZO zamítá: 
  1.   Nákup nemovitosti č. p. 173. 
 


