
Usnesení č. 6/2015/ZO z veřejného  zasedání Zastupitelstva obce Lubná
konaného dne 19. 11. 2015 v 18.00 hodin

ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Lubné

ZO schvaluje:
- Činnost rady obce za uplynulé období.
- Rozpočtovou změnu rady obce č. 1 a 2.
- Plnění rozpočtu obce k 31. 10. 2015 v příjmových a výdajových položkách.
- Rozpočtovou změnu zastupitelstva obce.
- Smlouvu na nákup pozemku p. č. 1049/1 „díl b“. Náklady na sepsání smlouvy, návrh na vklad a 

správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, zhotovení geometrického plánu, náklady za 
ocenění pozemku a daň z nabytí nemovitosti uhradí kupující obec Lubná.

- Smlouvu na prodej pozemku p. č. 614/4, 614/7 a 614/11. Náklady na sepsání smlouvy, návrh 
na vklad a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí a náklady za ocenění pozemků
hradí kupující, daň z nabytí nemovitostí uhradí prodávající obec Lubná.

- Smlouvu na nákup pozemku p. č. 1842/3 a prodej pozemku p. č. 1841/2. Náklady na sepsání 
smlouvy, správní poplatek a vklad do katastru nemovitostí hradí kupující a prodávající rovným 
dílem.  Geometrický plán a oceňovací posudek hradí obec Lubná. Poplatníkem daně z nabytí 
nemovitých věcí je kupující a prodávající.

- Smlouvu na nákup pozemku p. č. 1911/11, 1860/40, 1878/3, 3140 a 1879/1. Náklady na 
sepsání smlouvy, návrh na vklad a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, náklady 
za ocenění pozemků a daň z nabytí nemovitostí uhradí kupující obec Lubná.

ZO bere na vědomí:
- Kontrolu usnesení ze zasedání 20. 8. 2015.
- Čtvrtletní účetní závěrku obce k 30. 9. 2015.
- Příkaz starosty k zabezpečení inventarizace majetku k 31. 12. 2015.
- Informace starosty ke stavebním úpravám v objektu Skalka včetně celkové kolaudace.
- Pohledávky po splatnosti k 13. 11. 2015.

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

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




