
Usnesení č. 3/2015/ZO z veřejného  zasedání Zastupitelstva obce Lubná
konaného dne 18. 3. 2015 v 18.00 hodin

ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Lubné

ZO schvaluje:
- Činnost Rady obce Lubná za uplynulé období.
- Příspěvek na rok 2015 pro Mikroregion Litomyšlsko ve výši 25 Kč na 1 obyvatele v celkové výši 

28 150 Kč.
- Příspěvek na rok 2015 pro Mikroregion Litomyšlsko Desinka ve výši 20 Kč na 1 obyvatele 

v celkové výši 19 960 Kč.
- Příspěvek na rok 2015 pro Svazek obcí AZASS Polička ve výši 50 Kč na 1 obyvatele.
- Příspěvek na rok 2015 pro Sdružení místních samospráv ČR ve výši 2 000 Kč za obec a 1 Kč 

na obyvatele, v celkové výši 2 998 Kč.
- Příspěvek na rok 2015 pro Spolek pro obnovu venkova ČR ve výši 2 000 Kč za obec.     
- Příspěvek na rok 2015 pro Kraj Smetany a Martinů ve výši 2 Kč na 1 obyvatele v celkové výši 

1 996 Kč.
- Příspěvek na rok 2015 pro ČSV, o.s., ZO Litomyšl ve výši 3 000 Kč/rok a smlouvu o poskytnutí 

individuální  dotace.
- Příspěvek na rok 2015 pro ČZS Lubná ve výši 5 000 Kč/rok a smlouvu o poskytnutí individuální

dotace.  
- Příspěvek na rok 2015 pro ZŠ Lubná – Sebranice ve výši 3000 Kč/rok a smlouvu o poskytnutí 

individuální dotace. 
- Příspěvek na rok 2015 pro TJ Lubná – florbalový oddíl ve výši 60 000 Kč/rok a smlouvu o 

poskytnutí individuální dotace.  
- Příspěvek na rok 2015 pro sportovní družstvo SDH Lubná ve výši 40 000 Kč/rok a smlouvu o 

poskytnutí individuální dotace.  
- Příspěvek na rok 2015 pro Lubenská šťopička o. s. ve výši 40 000 Kč/rok a smlouvu o 

poskytnutí individuální dotace.  
- Příspěvek na rok 2015 pro Salesiánské středisko mládeže, Sebranice ve výši 20 000 Kč/rok a 

smlouvu o poskytnutí individuální dotace.  
- Příspěvek na rok 2015 pro Oblastní charitu Polička ve výši 5 000 Kč na zabezpečení sociálních 

služeb a smlouvu o poskytnutí individuální dotace.  
- Smlouvu na příspěvek pro rok 2015 na výměnný fond Městské knihovny Svitavy ve výši 2 Kč 

na 1 obyvatele ve výši 1 996 Kč.
- Rozpočet obce Lubná na rok 2015 a stanovilo závazné ukazatele podle tříd, jimiž se bude 

povinna řídit rada obce
Třída 1 – Daňové příjmy -        11 862 000,- Kč
Třída 2 – Nedaňové příjmy - 1 797 600,- Kč
Třída 3 – Kapitálové příjmy -      300 000,- Kč
Třída 4 – Přijaté dotace -     739 000,- Kč
Příjmy celkem -         14 698 600,- Kč
Třída 5 – Běžné výdaje -         12 978 320,- Kč
Třída 6 – Kapitálové výdaje - 5 842 280,- Kč
Výdaje celkem -         18 820 600,- Kč
Saldo příjmy – výdaje -        -  4 122 000,- Kč
Třída 8 – Financování -                    4 122 000,- Kč
z toho
pol. 8115 – Změna stavu krát. peněž. prostř. na bank. Účtech -          4 122 000,- Kč

- Současně ZO schválilo doplnění „Programu obnovy obce Lubná“ o schválené akce dle 
rozpočtu obce na rok 2015.

- Rozpočtový výhled obce Lubná na rok 2016 – 2017.
- Funkční změnu využití pozemku p. č. st. 503, p. p. 790/1 a p. p. 790/4 v k. ú. Lubná u Poličky 

na plochu VL výroba a skladování – lehký průmysl.



- Uvolnění člena zastupitelstva - Aloise Kováře - pro výkon funkce místostarosty obce 
do 30. 4. 2015.

ZO zamítá:
- Příspěvek na rok 2015 pro Salvii - středisko sociálních služeb, Svitavy s tím, že 

příspěvek bude v případě podání žádosti vyplacen přímo rodičům T. Flídra.

ZO bere na vědomí:
- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO č. 2/2014/ZO ze dne 18. 12. 2014. 
- Zprávu o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva obce Lubná za rok 2014.           
- Zprávu o činnosti finančního výboru Zastupitelstva obce Lubná za rok 2014.
- Kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. st. 670 o výměře 181 m2 v k. ú. Lubná u Poličky na 

základě uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě. Náklady na sepsání smlouvy, správní poplatek 
a vklad do katastru nemovitostí hradí prodávající - Obec Lubná, vyhotovení GP hradí kupující.
Po dodání schváleného GP bude záměr prodat výše uvedenou nemovitost zveřejněn na ÚD a 
poté schválen na veřejném jednání ZO.

- Informaci o nástupu Josefa Chadimy do funkce starosty obce na plný pracovní úvazek 
od 1. 5. 2015.

ZO pověřuje:
- RO schvalováním rozpočtových opatření v rámci schválených závazných ukazatelů rozpočtu 

obce na rok 2015 (přesuny mezi kapitolami, organizacemi, položkami a paragrafy). Přehled 
všech takto provedených rozpočtových změn bude předložen zastupitelstvu obce vždy na 
nejbližším zasedání.

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

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




