
Výpis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lubná 
konaného dne 25. 3. 2021 v 17.00 hodin v kinosále Lubná čp. 207 

 
 

ZO schvaluje: 
- činnost rady za uplynulé období. 
- příspěvek na rok 2021 pro Asociaci provozovatelů kin, z.s., Mikroregion Litomyšlsko, 

Mikroregion Litomyšlsko - Desinka, Svazek obcí AZASS Polička, Sdružení místních samospráv 
ČR, Spolek pro obnovu venkova, Kraj Smetany a Martinů, Město Litomyšl, Sbor dobrovolných 
hasičů Lubná, Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú., Svitavy, Salesiánský klub mládeže 
Sebranice, Myslivecký spolek Lubná, Český svaz včelařů Litomyšl, Lubenskou šťopičku, 
Prodejnu COOP Lubná, Tělovýchovnou jednotu Sokol Lubná, z.s., Český zahrádkářský svaz 
Lubná, Oblastní charitu Polička, Oblastní Charitu Nové Hrady u Skutče, Městskou knihovnu ve 
Svitavách a Sdružení přátel Pardubického kraje, z.s. 

- rozpočet obce Lubná na rok 2021 a závazné ukazatele podle tříd, jimiž se bude povinna řídit 
RO. 

- doplnění „Programu obnovy obce Lubná“ o schválené akce dle rozpočtu obce na rok 2021. 
- střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2022 a 2023. 
- obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu, která stanovuje poplatek ve 

výši 6 Kč za každý započatý den, účinnost vyhlášky od 9. 4. 2021. 
- smlouvu o bezúplatném převodu pozemku p. č. 22/7 a p. č. 29/2 od Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových, na pozemcích se nachází veřejně přístupná účelová komunikace. 
- nákup pozemku p. č. 906/44 a prodej pozemku p. č. 906/52 v lokalitě Na Zrnětín, kupující a 

prodávající uhradí náklady na vypracování kupní smlouvy, návrh na vklad, správní poplatek do 
katastru nemovitostí jednou polovinou a dále poměrnou část nákladů na vypracování 
geometrického plánu. 

- prodej pozemků p. č. 884/50, 614/13, 614/14, 884/51, 896/2 a 896/12. Kupující uhradí polovinou 
náklady na vypracování kupní smlouvy, návrhu na vklad, náklady na vypracování oceňovacího 
posudku a náklady za správní poplatek do katastru nemovitostí. Smluvní strany berou na 
vědomí zákonnou úpravu, podle které je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí kupující. 

ZO bere na vědomí:  
- kontrolu usnesení z minulého zasedání. 
- zprávu o činnosti finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva obce Lubná za rok 2020. 

 
 
 

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

       ……………………………….           ……………………………….   
             Josef Chadima              Ing. Petr Jiráň 
         starosta obce                           1. místostarosta obce 

 


