Usnesení č. 19/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lubná
konaného dne 16.12. 2009 v 18.00 hodin
ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Lubné
ZO schvaluje:
- Činnost RO za uplynulé období.
- Rozpočtovou změnu č. 4/2009/RO a č. 3/2009/ZO.
- Plnění rozpočtu obce k 30. 11. 2009.
- Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2010. Je navrženo ve výši 1/12 skutečného čerpání
schváleného rozpočtu roku 2009 v provozních výdajích na každý měsíc do doby schválení
rozpočtu, kapitálové výdaje do výše přijatých účelových dotací a dále schválené výdaje.
- Poplatek za komunální odpad na rok 2010 ve výši 500 Kč za občana a objekt k individuální
rekreaci dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2008.
- Cenu vodného ve výši 26,50 Kč/m3 a stočného ve výši 25,70 Kč/m3 s DPH na rok 2010.
- Smlouvu ze dne 18. 12. 2009 na bezúplatný převod turistického odpočívadla u lubenské
myslivny se všemi jeho součástmi do majetku obce.
- Smlouvu č. 42/09 na bezúplatný převod altánu umístěného na veřejném prostranství
u bytovky v Lubné do majetku obce (dle přílohy č. 13 ZO 19/2009).
- Smlouvu o poskytnutí účelové státní neinvestiční dotace pro jednotku SDH Lubná.
- Smlouvu na prodej pozemků dle geometrického plánu za cenu 35 Kč/m2. Náklady
na sepsání smlouvy, pořízení geometrického plánu a vklad do KN hradí kupující.
Jedná se o tyto parcely:
p. č. 896/8 - M. Zdanovcová, p. č. 896/9 - P. Háp,
p. č. 896/10 - P. Šimek, p. č. 884/29 - manželé Kovářovi.
- Postup RO při řešení úhrady předepsaných odvodů a penále. Dále schvaluje podání žádosti
na FÚ Svitavy o sjednání splátkového kalendáře na úhradu vyměřených odvodů
a penále Ministerstvem financí ČR, které činí 374 559 Kč.
- Zařadit do rozpočtu obce na rok 2010 finanční prostředky na vyčištění potrubí kanalizace
a prohlédnutí kamerou na základě zjištěného stavu provedení opravy kanalizačního potrubí
a šachet. Dále schvaluje zodpovědnost za případné sankce uložené státními orgány
v poměru 50% obec Lubná a 50% VHOS, a.s., Moravská Třebová.
ZO bere na vědomí:
- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO č. 17/2009 a 18/2009.
- Zabezpečení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2009.
- Zprávu o činnosti finančního výboru zastupitelstva obce.
- Zprávu o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva obce a provedené
kontrole v ZŠ Lubná - Sebranice a MŠ Lubná.
- Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce v roce 2009 Pardubickým krajem.
ZO pověřuje:
- Starostu obce k podpisu schválených smluv na prodej a převod pozemků a na státní
neinvestiční dotaci pro jednotku SDH Lubná.
Usnesení bylo schváleno 12 hlasy, hlasování bylo přítomno 12 členů ZO.

……………………………….
Josef Chadima
starosta obce

……………………………….
Zdeněk Pícha
1. místostarosta obce

