Usnesení č. 9/2016/ZO z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lubná
konaného dne 15. 6. 2016 v 18.00 hodin
ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Lubné
ZO schvaluje:
 Činnost Rady obce Lubná za uplynulé období.
 Plnění rozpočtu obce k 31. 5. 2016 v příjmových a výdajových položkách.
 Příspěvek na rok 2016 pro Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú., Svitavy - 5 000 Kč,
Myslivecký spolek Lubná - 5 000 Kč, Sdružení přátel Pardubického kraje - 2 000 Kč, Městskou
knihovnu ve Svitavách - 1 962 Kč včetně smlouvy o poskytnutí dotace.
 Rozpočtovou změnu zastupitelstva obce č. 1.
 Účetní závěrku obce za rok 2015.
 Inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2015 včetně vyřazeného majetku.
 Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2015 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením
za rok 2015 a to bez výhrad.
 Stanovy svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko, Litomyšl.
 Vypracování variantní studie na likvidaci splaškových vod v obci.
 Smlouvu na prodej nemovitostí p. č. 689/6 a p. č. 689/7 v k. ú. Lubná u Poličky. Náklady na
sepsání smlouvy, návrh na vklad, správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, zhotovení
geometrického plánu a náklady na ocenění pozemků hradí kupující. Daň z nabytí nemovitostí
uhradí prodávající - Obec Lubná.
ZO bere na vědomí:
 Kontrolu usnesení ze zasedání ZO dne 21. 3. 2016.
 Čtvrtletní účetní závěrku obce k 31. 3. 2016.
 Výsledky hospodaření a závěrečné účty - svazek obcí AZASS Polička, Mikroregion
Litomyšlsko, Mikroregion Litomyšlsko - Desinka, Kraj Smetany a Martinů, SMSV Poličsko,
provoz kanalizace obce (VHOS, a.s., Moravská Třebová) a Liko, Svitavy za rok 2015.
 Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova ve výši 100 000 Kč na opravu
místní komunikace v horní části obce.
 Informaci starosty obce k provozování objektu Skalka č. p. 346. Současně schvaluje podání
žádosti o prodloužení termínu předčasného užívání stavby Skalka stojící na pozemku p.č. 536
v k.ú. Lubná u Poličky do 31. 10. 2016, a to z důvodu splnění podmínek stanovených v
požárně bezpečnostním řešení stavby, jedná se o instalaci samočinně odvětrávacího zařízení
do tělocvičny a tím splnění dalších souvisejících podmínek – přívod vzduchu, otevírání a
zajištění dveří, zvuková signalizace, dále zhotovení dalších únikových dveří ze sálu tělocvičny.
Současně bere na vědomí rozpracovanost podmínek stanovených v PBŘ jednotlivými
dodavateli stavebních prací (větrací okna, únikové dveře a další) a stav a havárii vodovodu v
objektu Skalka, včetně odstranění poruchy prostřednictvím odborných firem.

Usnesení bylo schváleno 13 hlasy, hlasování bylo přítomno 13 členů ZO.

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

