Usnesení č. 21/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lubná
konaného dne 9. 6. 2010 v 18.00 hodin
ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Lubné
ZO schvaluje:
- Činnost rady obce za uplynulé období.
- Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2009 včetně zprávy Krajského úřadu Pk
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením obce za rok 2009, a to bez výhrad.
- Smlouvu o poskytnutí grantu ve výši 150 000 Kč na „Čistopis Územního plánu Lubná“.
- Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova na opravu místní
komunikace v dolní části obce Lubná ve výši 100 000 Kč.
- Smlouvu o poskytnutí dotace od Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka ve výši 47 634 Kč na
úpravu veřejného prostranství u pomníku padlých.
- Smlouvu o poskytnutí dotace od Mikroregionu Litomyšlsko ve výši 61 500 Kč na úpravu
veřejného prostranství u pomníku padlých.
- Zřízení posilovny na galerii v objektu Skalka a vybavení posilovny do 100 000 Kč.
- Realizaci svislého dopravního značení dle schváleného pasportu od firmy Jast, s. r. o.
- Plnění rozpočtu obce k 31. 5. 2010.
- Rozpočtovou změnu č. 1/2010/ZO.
- Zařazení vodovodu s příslušenstvím a objektu ATS (bývalá přečerpávací stanice vody) do
majetku obce.
- Zapsání objektu ATS do katastru nemovitostí a poté realizaci prodeje.
- Nákup pozemku p. č. 2102/11 (cesta u zem. objektu – odchovna) 2102/11 za cenu
35 Kč/m2. Náklady na sepsání kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí hradí kupující
- Obec Lubná.
- Přísedícího u Okresního soudu ve Svitavách na období 2010 – 2014, p. J. Rensu.
ZO zamítá:
- Zřízení příčky na galerii v objektu Skalka Lubná.
ZO bere na vědomí:
- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO č. 20/2010 dne 16. března 2010.
- Zprávu o provedené kontrole v ZŠ Lubná-Sebranice a MŠ Lubná dne 19. 4. 2010.
- Závěrečný účet za rok 2009 a rozpočet na rok 2010 Mikroregionu Litomyšlsko, Mikroregionu
Litomyšlsko - Desinka, Svazku obcí AZASS Polička, Kraje Smetany a Martinů Polička,
Sdružení majitelů skupinového vodovodu „Poličsko“ a provoz kanalizace obce (VHOS, a. s.,
Moravská Třebová).
- Zprávu Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 15. 3. 2010 o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2009.
ZO pověřuje:
- Starostu obce k podpisu dotace a schválených smluv na nákup pozemků.
Usnesení bylo schváleno 13 hlasy, hlasování bylo přítomno 13 členů ZO.

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

