Výpis z usnesení ZO Lubná konaného dne 17. 12. 2008
ZO schvaluje:
1. Zprávu o činnosti RO za období od 13. 10. 2008 do 15. 12. 2008.
2. Plnění rozpočtu k 30. 11. 2008.
3. Rozpočtovou změnu č. 4/2008/ZO.
4. Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2009 je navrženo ve výši 1/12
skutečného čerpání schváleného rozpočtu roku 2008 v provozních výdajích na
každý měsíc do doby schválení rozpočtu, kapitálové výdaje do výše přijatých
účelových dotací a dále schválené výdaje.
5. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 obce Lubná o místním poplatku za
komunální odpad na rok 2009 ve výši 500 Kč za občana a objekt k individuální
rekreaci.
6. Cenu vodného ve výši 25,50 Kč /m3 a stočného ve výši 22,80 Kč/m3 s DPH na
rok 2009.
7. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí mimořádného příspěvku Mikroregionu
Litomyšlsko ve výši 32 832 Kč.
8. Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro jednotku SDH Lubná.
9. Smlouvu o budoucí smlouvě s ing. P. Jiráněm a sl. L. Kárskou na nákup
pozemku p. č. 906/12 pro stavbu RD.
10. Smlouvu kupní a směnnou, kterou uzavírají Myslivecké sdružení Vysočina
Lubná, pí J. Kyselá a Obec Lubná. Náklady na sepsání smlouvy hradí obec.
Náklady na geometrický plán hradí účastníci smlouvy rovným dílem.
11. Zástupce ve školské radě, kterým byl zvolen starosta obce Josef Chadima.
ZO bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání ZO ze dne 23. října 2008.
2. Rozpočtovou změnu č. 2/2008/RO.
3. Zabezpečení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2008.
4. Zprávu o činnosti kontrolního výboru ZO.
5. Protokol o výsledku kontroly příspěvkové organizace ZŠ Lubná-Sebranice a
Mateřská škola Lubná.
6. Zprávu o činnosti finančního výboru ZO.
7. Uzavření smlouvy na svoz a odstraňování komunálního odpadu s TS Hlinsko,
s. r. o. od 1. 1. 2009.
8. Závěrečné vyúčtování dotace včetně podmínek stanovených v protokolu ze
státního fondu životního prostředí ČR. Jedná se o akci: „Ošetření stromů v obci
Lubná“.
9. Vypracování
a odeslání dokumentace závěrečného vyhodnocení akce
„Přístavba ZŠ Lubná“ – rok 2003 a dokumentace závěrečného vyhodnocení
akce „Přístavba ZŠ Lubná“ – rok 2005.
10. Potvrzení o splacení úvěru Mikroregionu Litomyšlsko na projekt „ Nakládání
s biologicky rozložitelným odpadem“.
11. Zahájení kontroly FÚ Svitavy dotací, které obec získala v minulých letech.

