
Usnesení č. 16/2018/ZO z veřejného  zasedání Zastupitelstva obce Lubná 
konaného dne 7. 3. 2018 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 2018 pro Mikroregion Litomyšlsko, Mikroregion Litomyšlsko-Desinka, 

Svazek obcí AZASS Polička, Sdružení místních samospráv, Spolek pro obnovu venkova ČR, 
Kraj Smetany a Martinů a Asociaci provozovatelů kin.    

- Příspěvek a smlouvu pro Mikroregion Litomyšlsko-Desinka na nákup příkopového  ramene pro 
účely členských obcí.         

- Příspěvek na rok 2018 pro Salesiánský klub mládeže - 30 000Kč, Český svaz včelařů - 8 000 
Kč, Myslivecký spolek Lubná - 5 000 Kč, Základní školu Lubná-Sebranice a Mateřskou školu 
Lubná 3 000 Kč, Oblastní charitu Polička - 20 000 Kč, Lubenskou šťopičku - 60 000 Kč, 
Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Lubná - 3 000 Kč, Tělovýchovnou jednotu 
Sebranice - 8 000 Kč. 

- Rozpočet obce Lubná na rok 2018 a závazné ukazatele podle tříd, jimiž se bude povinna řídit 
RO. 

- Střednědobý výhled rozpočtu obce Lubná na rok 2019 a 2020. 
- Prodej nemovitosti p. č. 1889/12 o výměře 377 m2, p. č. 1879/12 o výměře 345 m2,  
- p. č. 3141/5 o výměře 186 m2, p. č. 1889/10 o výměře 727 m2a p. č. 3141/2 o výměře  

84 m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí jsou kupující.  
- Odklad realizace prodeje nemovitosti -  p. č. 1879/9  o výměře 815 m2.  
- Protokol o bezúplatném předání a převzetí bezdrátového rozhlasu v obci Lubná od Svazku 

obcí Mikroregion Litomyšlsko-Desinka. 
- Přísedícího u Okresního soudu p. Jaroslava Rensu na období 2018 - 2022. 
- Zprávu o uplatňování územního plánu Lubná za období duben 2014 – duben 2018. 

ZO bere na vědomí:  
- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO ze dne 7. 12. 2017.  
- Zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru ZO Lubná. 
- Rekonstrukci venkovního vedení NN a veřejného osvětlení dle projektové dokumentace ve 

střední části obce, vedení NN bude financovat a provádět spol. ČEZ Distribuce, a.s., veřejné 
osvětlení obec Lubná. 

- Informaci České pošty, s.p. o změně způsobu obsluhy České pošty v obci Lubná. 
ZO pověřuje: 

- RO schvalováním rozpočtových změn a opatření v rámci schválených závazných ukazatelů 
rozpočtu obce Lubná na rok 2018. 

 
Usnesení bylo schváleno  10  hlasy, hlasování bylo přítomno 10  členů ZO. 

 
 
 
 
 

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

 


