
Usnesení č. 20/2010 z veřejného  zasedání Zastupitelstva obce Lubná 
konaného dne 16. 3. 2010 v 17.00 hodin 

ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Lubné 
 
ZO schvaluje: 

-      Činnost rady obce za uplynulé období. 
-  Územně plánovací dokumentaci a způsob evidence územně plánovací činnosti  

územního plánu obce Lubná. 
- Rozpočtovou změnu č. 5/2009/RO. 
-  Inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2009 včetně vyřazeného majetku. 
-  Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za rok 2009, zisk ve výši 23 344,47 Kč   
  a převod zisku do rezervního fondu školy, který bude použit k případné úhradě 

neinvestičních nákladů školy. 
-  Příspěvek na rok 2010 pro místní základní školu na financování provozu  
  a běžné údržby školy ve výši 550 000 Kč. 
-  Příspěvek na rok 2010 pro Mikroregion Litomyšlsko, Mikroregion Litomyšlsko – Desinka, 

Svazek obcí AZASS Polička, Sdružení místních samospráv ČR a Spolek pro obnovu 
venkova ČR.  

- Příspěvek na rok 2010 pro Oblastní charitu Polička ve výši 5 000 Kč na zabezpečení 
sociálních služeb v obci. 

- Příspěvek na rok 2010 pro Lubenské ženy ve výši 10 000 Kč, Český svaz včelařů  
- 2 000 Kč, Český zahrádkářský svaz - 3 000 Kč, Myslivecké sdružení - 2 500 Kč. 

- Návrh rozpočtu na rok 2010 včetně závazných ukazatelů. 
- Rozpočtový výhled obce na rok 2011 – 2012. 
-  Zjištění bližších podmínek k převodu objektu ATS Lubná (býv. vodárna u autobusové 

„točny“ v Sebranicích) a poté realizaci prodeje objektu TJ Sebranice. 
- Prodej obecního pozemku p. č. 636 manželům Hauptovým za cenu 35 Kč/m2. Náklady na 

sepsání kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. 
- Použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení ve výši 120 147,31 Kč na opravu 

obecních bytů. 
- Zrušení vyhlášky č. 1/1998 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje 

bydlení“ na území obce ke dni 16. 3. 2010. 
- Převedení zůstatku finančních prostředků z účtu Fondu rozvoje bydlení na účet obce.  
-  Návrh nového znění Stanov Svazku obcí AZASS. 

ZO zamítá:       
- Příspěvek na rok 2010 pro Základní uměleckou školu Dolní Újezd a středisko sociálních 

služeb SALVIA, Svitavy z finančních důvodů. 
ZO bere na vědomí:  

- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO dne 16. prosince 2009. 
ZO pověřuje: 

- Starostu obce k podpisu smlouvy na prodej pozemků. 
- Radu obce schvalováním rozpočtových opatření v rámci schválených závazných 

ukazatelů rozpočtu obce na rok 2010 (přesuny mezi kapitolami, organizacemi, položkami a 
paragrafy). Přehled všech takto provedených rozpočtových změn bude předložen 
zastupitelstvu obce vždy na nejbližším zasedání. 

-  Starostu obce k podpisu smlouvy s obcí Sebranice o poskytnutí příspěvku ve výši 550 000 
Kč na financování provozu místní školy v roce 2010. 

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

                
 
                                                                                                                                                                                                          
 ……………………………….                                      ………………………………. 
               Josef  Chadima                              Zdeněk Pícha 
         starosta obce            1. místostarosta obce 


