
Výpis z veřejného zasedání 
Zastupitelstva obce Lubná 

konaného dne 13. 6. 2019 v 18.00 hodin v DPS v Lubné 
 

ZO schvaluje: 
- činnost Rady obce za uplynulé období a plnění rozpočtu obce k 31. 5. 2019. 
- plán financování kanalizace a ČOV s tím, že tvorbu fondu obnovy vodohospodářské 

infrastruktury odkládá do příštího plánovacího období. Pro rok 2019 zastupitelstvo obce 
schvaluje přidělit do fondu obnovy 30.000 Kč získaných ze stočného. 

- zásady tvorby a použití fondu obnovy kanalizace a ČOV. 
- rozpočtové opatření zastupitelstva obce č. 2.  
- účetní závěrku obce za rok 2018. 
- inventarizaci majetku obce Lubná k 31. 12. 2018, včetně všech příloh a vyřazeného majetku.  
- závěrečný účet hospodaření obce Lubná za rok 2018 a vyjadřuje souhlas s celoročním 

hospodařením obce a to bez výhrad. 
- nákup nemovitosti -  p. č. 2866/5 o výměře 55 m², kupující (obec Lubná) uhradí náklady na 

vypracování kupní smlouvy, náklady návrhu na vklad do katastru nemovitostí a vypracování 
oceňovacího posudku.  

- směnu nemovitosti - p. č. 321/3 o výměře 234 m², p. č. 321/4 o výměře 9 m², p. č. 305/2 o 
výměře 55 m² a p. č. 305/3 o výměře 7 m². Náklady na vypracování smlouvy, návrh na vklad do 
katastru nemovitostí a oceňovací posudek uhradí obec, správní poplatek za vklad do katastru 
nemovitostí budou hradit účastníci každý jednou polovinou. 

 

ZO bere na vědomí:  
- kontrolu usnesení z minulého zasedání.  
- rozpočtové opatření rady obce č. 1. 
- výsledky hospodaření a závěrečné účty svazku obcí AZASS Polička, Mikroregion Litomyšlsko, 

Mikroregion  Litomyšlsko - Desinka, Kraj Smetany a Martinů, SOVP Poličsko, Liko Svitavy, 
VHOS a.s. Moravská Třebová - provoz  vodovodu obce, obec Lubná - provoz kanalizace za rok 
2018.        

- smlouvu o poskytnutí dotace na úpravy veřejných prostranství v regionu Desinka.  
- povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy z 24 na 28 dětí na dobu neurčitou. 

Uvedené počty dětí nepřesahují celkovou kapacitu mateřské školy a zvýšení není na újmu 
kvalitě vzdělávání činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 
 

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

       ……………………………….           ……………………………….   
             Josef Chadima           Jan Rensa, DiS. 
         starosta obce                            místostarosta obce 

 


