
Usnesení č. 12/2013/ZO z veřejného  zasedání Zastupitelstva obce Lubná
konaného dne 11. 6. 2013 v 18.00 hodin
ve společenské místnosti v DPS Lubná

ZO schvaluje:
- Rozpočtovou změnu rady obce č. 1/2013/RO.
- Plnění rozpočtu obce k 31. 5. 2013.
- Finanční pomoc 20 000 Kč z rozpočtu obce a konání veřejné sbírky na pomoc obcím 

postiženým letošní povodní.
- Navýšení rozpočtu na rekonstrukci letního areálu. 
- Rozpočtovou změnu zastupitelstva obce č. 1/2013/ZO.
- Smlouvu na prodej pozemku p. č. 87/2  o výměře 39 m2 manželům Herovým za cenu 35Kč/m2. 

Náklady na sepsání smlouvy a vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.
- Nesouhlasné vyjádření obce Lubná ke stanovení průzkumného území Hradecko, Pardubicko 

pro společnost SouhthOil, s. r. o., Praha.
- Stanovy Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko.

ZO bere na vědomí:
- Závěrečné účty mikroregionů, svazků a sdružení za rok 2012: Mikroregionu Litomyšlsko, 

Mikroregionu Litomyšlsko Desinka, Svazku obcí AZASS Polička, Kraje Smetany a Martinů 
Polička, Sdružení majitelů skupinového vodovodu „Poličsko“, provozu kanalizace obce Lubná 
(VHOS a. s. Moravská Třebová) a Liko Svitavy.    

- Žádosti p. M. Němce a pí A. Kovářové o koupi obecního pozemku p. č. 208/1 o výměře 
698 m2 s tím, že nejprve je nutné rozdělit geometrickým plánem parcelu na dvě části, zveřejnit 
a poté projednat na veřejném jednání ZO. Náklady na zhotovení geometrického plánu, vklad 
do katastru nemovitostí a sepsání kupní smlouvy hradí kupující.

- Žádost manželů Šimkových o koupi pozemku p. č. 893/2 o výměře 42 m2 a 893/3 o výměře 
41 m2 s tím, že bude projednána na dalším jednání ZO. 

ZO pověřuje:
- Radu obce k jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj a zjištění dalších informací ke změně 

technického parametru dotace - počtu bytových jednotek, která byla realizována v roce 2000 –
2001, případně vrácení poměrné části finančních prostředků. Zajištěné doklady budou 
předloženy na nejbližším jednání zastupitelstva obce.

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

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




