Usnesení č. 12/2017/ZO z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lubná
konaného dne 8. 3. 2017 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 2017 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 2017 pro Tělovýchovnou jednotu, Sebranice - 8 000 Kč, Lubenskou šťopičku
- 40 000 Kč, Salesiánský klub mládeže, Sebranice - 30 000 Kč, Český svaz včelařů, Litomyšl 5 000 Kč, Oblastní charitu, Polička - 10 000 Kč, Spolek archaických nadšenců, Sebranice 6 000 Kč, Středisko sociálních služeb Salvia, Svitavy - 5 000 Kč, Městskou knihovnu, Svitavy 1 966 Kč, Sbor dobrovolných hasičů, Lubná - 40 000 Kč, Český zahrádkářský svaz, Lubná 20 000 Kč, Základní školu Lubná-Sebranice
a Mateřskou školu Lubná - 3 000 Kč.
- Rozpočet obce Lubná na rok 2017 a závazné ukazatele podle tříd, jimiž se bude povinna řídit
RO.
- Doplnění „Programu obnovy obce Lubná“ o schválené akce dle rozpočtu obce na rok 2017.
- Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2018 a 2019.
- Smlouvu na prodej nemovitosti p. č. 620/4 v k.ú. Lubná u Poličky. Náklady na sepsání
smlouvy, ocenění pozemku, návrh na vklad a správní poplatek za vklad do katastru
nemovitostí hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovité věci je kupující.
- Veřejnoprávní smlouvu s městem Litomyšl, na základě které bude město Litomyšl vykonávat
za obec svěřený výkon státní správy o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
a dalších právních předpisů. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
ZO bere na vědomí:
- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO dne 8. 12. 2016.
- Zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru ZO za rok 2016.
- Plánovanou rekonstrukci venkovního vedení nízkého napětí v Obci Lubná. Stávající venkovní
vedení NN bude nahrazeno kabelovým vedením a bude nutné přemístit veřejné osvětlení
v majetku obce.
- Studii kanalizace obce Lubná a výpověď smlouvy o nájmu a provozování kanalizace uzavřené
s firmou VHOS, a.s., Moravská Třebová.
ZO pověřuje:
- RO schvalováním rozpočtových změn a opatření v rámci schválených závazných ukazatelů
rozpočtu obce Lubná na rok 2017.
Usnesení bylo schváleno 14 hlasy, hlasování bylo přítomno 14 členů ZO.
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