
Výpis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lubná 
konaného dne 16. 6. 2022 v 18.00 hodin v DPS Lubná čp. 17 

 
 

ZO schvaluje: 
- činnost Rady obce za uplynulé období a plnění rozpočtu k 31. 5. 2022. 
- zaměstnanecké benefity pro zaměstnance a uvolněné zastupitele obce Lubná od 1. 7. 2022. 
- rozpočtové opatření zastupitelstva obce č. 1/2022/ZO. 
- účetní závěrku Obce Lubná, Lubná 327, 569 63 Lubná, IČ 00276952 za rok 2021. 
- schvaluje závěrečný účet hospodaření obce Lubná za rok 2021 a vyjadřuje souhlas 

s celoročním hospodařením obce za rok 2021. 
- schvaluje inventarizaci majetku obce Lubná k 31. 12. 2021. 
- příspěvek na rok 2022 pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Lubná, z.s., Tělovýchovnou jednotu 

Sebranice, z.s., Lubenskou šťopičku, z.s. a Mikroregion Litomyšlsko-Desinka. 
- prodej a nákup nemovitostí dle geometrického plánu č. 642-14/2022 - p. č. 609/3 o výměře 75 

m2 a p. č. 603/4 o výměře 21 m². 
- prodej a nákup nemovitostí dle geometrického plánu č. 583-278/2019 - p. č. 412/3 o výměře 949 

m2, p. č. 3220/5 o výměře 11 m², p. č. 2914 o výměře 39 m2, p. č. 2915/3 o výměře 227 m2 a p. 
č. 410 díl „c“ o výměře 6 m2, p. č. 411 díl „d“ o výměře 17 m². 

- schvaluje obsah změny č. 3 územního plánu Lubná. 
- umístění venkovního sportoviště vedle ZOD Lubná. 

 
ZO bere na vědomí: 
- výsledky hospodaření a závěrečné účty za rok 2021 mikroregionů, svazků, spolků, sdružení a 

dalších organizací. Jedná se o: Svazek obcí AZASS Polička, Mikroregion Litomyšlsko, 
Mikroregion  Litomyšlsko - Desinka, Kraj Smetany a Martinů, Svazek obcí Vodovody Poličsko, 
Liko Svitavy a.s.,  Obec Lubná – provoz kanalizace, Komunální služby Hlinecko - svazek obcí, 
Spolek pro obnovu venkova ČR. 

- protokol o kontrole a rozhodnutí ohledně nesprávné likvidace odpadů. 
 
 
 
 

Usnesení bylo schváleno 12 hlasy, hlasování bylo přítomno 12 členů ZO. 
 
 
 
 
 

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

 


