Usnesení č. 8/2016/ZO z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lubná
konaného dne 21. 3. 2016 v 18.00 hodin
ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Lubné
ZO schvaluje:
- Činnost rady obce za uplynulé období.
 Příspěvek na rok 2016 pro Mikroregion Litomyšlsko, Mikroregion Litomyšlsko Desinka, Svazek
obcí AZASS, Sdružení místních samospráv ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR a Kraj
Smetany a Martinů.
 Příspěvek na rok 2016 pro Český svaz včelařů Litomyšl - 5 000 Kč, Český zahrádkářský svaz
Lubná - 5 000 Kč, ZŠ Lubná - Sebranice - 3000 Kč, TJ Lubná – 60 000 Kč, SDH Lubná - 30
000 Kč, Lubenskou šťopičku o. s. - 40 000 Kč, Salesiánské středisko mládeže Sebranice 30 000 Kč, TJ Sebranice – 10 000 Kč, Spolek archaických nadšenců Sebranice - 3 000 Kč,
Oblastní charitu Polička – 10 000 Kč včetně smlouvy o poskytnutí dotace.
 Rozpočet obce na rok 2016 a stanovilo závazné ukazatele podle tříd, jimiž se bude povinna
řídit RO.
 Doplnění „ Programu obnovy obce Lubná“ o schválené akce dle rozpočtu.
 Podání žádosti Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko o financování akce z plánu
obnovy a rozvoje na rok 2016 – vodovod pro 8 RD u bramborárny.
 Rozpočtový výhled obce na rok 2017 - 2018.
 Smlouvu na prodej pozemku p. č. 884/42 v k. ú. Lubná u Poličky na základě uzavřené smlouvy
o budoucí smlouvě. Náklady na vypracování smlouvy, návrh na vklad do katastru nemovitostí,
správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovité věci hradí
prodávající – obec Lubná.
 Účast obce Lubná na dražbě ½ majetku P. Bednáře, obec bude zastupovat místostarosta A.
Kovář.
 Uvolnění člena zastupitelstva – A. Kováře – pro výkon funkce místostarosty obce
od 1. 4. do 30. 4.
ZO zamítá:
 Příspěvek na rok 2016 pro Středisko sociálních služeb Salvia, Svitavy s tím, že příspěvek bude
v případě podání žádosti vyplacen přímo rodičům T. Flídra.
 Příspěvek na rok 2016 pro Nadační fond na rozvoj zdravotnictví Litomyšlska s tím, že
v současné době je v nemocnici nedostatek lékařů.
 Příspěvek na rok 2016 pro Přátele dobré hudby, Dolní Újezd a pro spolek Živá voda.
ZO bere na vědomí:
 Kontrolu usnesení ze zasedání ZO dne 22. 12. 2015.
 Zprávu o činnosti kontrolního výboru a finančního výboru ZO za rok 2015.
 Informaci starosty obce Josefa Chadimy o plánovaném pobytu v lázních Teplice nad Bečvou
v měsíci dubnu 2016.
ZO pověřuje:
- RO schvalováním rozpočtových opatření v rámci schválených závazných ukazatelů rozpočtu
obce na rok 2016 (přesuny mezi položkami a paragrafy). Přehled všech takto provedených
rozpočtových změn bude předložen ZO vždy na nejbližším zasedání.
Usnesení bylo schváleno 14 hlasy, hlasování bylo přítomno 14 členů ZO.
……………………………….
Josef Chadima
starosta obce

……………………………….
Alois Kovář
místostarosta obce

