Usnesení č. 03/2011/ZO z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lubná
konaného dne 16. 3. 2011 v 18.00 hodin
ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Lubné
ZO schvaluje:
- Činnost rady obce za uplynulé období.
- Inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2010 včetně vyřazeného majetku.
- Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2010 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením obce za rok 2010 bez výhrad.
- Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za rok 2010, zisk ve výši 14 800,31 Kč
- a převod zisku do Rezervního fondu školy, který bude použit v případě potřeby k úhradě
neinvestičních nákladů školy.
- Dohodu o poskytnutí příspěvku na rok 2010 pro příspěvkovou organizaci zřízenou obcí na
financování provozu a běžné údržby školy ve výši 500 000 Kč.
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci uzavřené dne 20. 3. 2007 mezi obcí Sebranice a obcí
Lubná s platností od 1. 4. 2011.
- Příspěvek na rok 2011 pro Mikroregion Litomyšlsko, Mikroregion Litomyšlsko - Desinka,
Svazek obcí AZASS, Sdružení místních samospráv ČR a Spolek pro obnovu venkova ČR.
- Příspěvek na rok 2011 pro Oblastní charitu Polička ve výši 5 000 Kč na zabezpečení
sociálních služeb v obci.
- Příspěvek na rok 2011 pro Lubenské ženy - 7 000 Kč, Český svaz včelařů
- 2 000 Kč, Český zahrádkářský svaz - 5 000 Kč, Myslivecké sdružení - 2 500 Kč, TJ Lubná
(florbalový oddíl) - 30 000 Kč, sportovní družstvo SDH - 30 000 Kč a Základní uměleckou
školu Dolní Újezd (odloučené pracoviště Sebranice) - 2 500 Kč.
- Upravený rozpočet obce na rok 2011. Dále stanovuje závazné ukazatele podle tříd, jimiž se
bude rada obce povinna řídit.
- Rozpočtový výhled obce Lubná na rok 2012 – 2013.
- Snížení odměn pro členy zastupitelstva obce, předsedy výboru ZO, předsedy komise RO,
členy RO a pro oba místostarosty obce v průměru o 5%.
- Smlouvu na prodej obecního pozemku p. č. 884/47 v k. ú. Lubná u Poličky za cenu
35 Kč/m² manželům Šteflovým. Náklady na sepsání kupní smlouvy a vklad do katastru
nemovitostí hradí kupující.
ZO bere na vědomí:
- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO dne 16. prosince 2010.
- Činnost kontrolního a finančního výboru ZO Lubná za rok 2010.
- Zprávu Krajského úřadu Pk ze dne 18. 1. 2011 o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Lubná za rok 2010.
- Závěrečné účty za rok 2010 a rozpočty na rok 2011 pro Mikroregion Litomyšlsko,
Mikroregion Litomyšlsko-Desinka, Svazek obcí AZASS Polička, Kraj Smetany a Martinů
Polička a Sdružení majitelů skupinového vodovodu „Poličsko“.
- Sdělení MMR k závěrečnému vyhodnocení dotace na akci „Přístavba ZŠ Lubná“
realizovanou v roce 2005.
ZO pověřuje:
- Starostu obce k podpisu smlouvy na prodej pozemků.
- RO schvalováním rozpočtových opatření v rámci schválených závazných ukazatelů rozpočtu
obce na rok 2011.
- Starostu obce k podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci uzavřené mezi obcí
Sebranice a obcí Lubná a Dohody o poskytnutí příspěvku na financování provozu a běžné
údržby v roce 2011 pro místní školu.

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

……………………………….
Josef Chadima
starosta obce
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Alois Kovář
1. místostarosta obce

