Usnesení č. 04/2011/ZO z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lubná
konaného dne 16. 6. 2011 v 18.00 hodin
ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Lubné
ZO schvaluje:
- Činnost RO za uplynulé období.
- Rozpočtové změny rady obce č. 1/2011/RO a č. 2/2011/RO.
- Plnění rozpočtu obce k 31. 05. 2011.
- Rozpočtovou změnu zastupitelstva obce č. 1/2011/ZO.
- Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova na výstavbu místní
komunikace na sídlišti k Zrnětínu ve výši 100 000 Kč.
- Smlouvu s Mikroregionem Litomyšlsko, ve které se obec Lubná zavazuje, že bude pro
Mikroregion jeho jménem a v jeho zastoupení vykonávat veškerou činnost a provádět
veškeré úkony nutné pro realizaci projektu „Obnova veřejných prostranství v Mikroregionu
Litomyšlsko“ v rámci dílčí akce „ Lubná – oprava cesty pod hasičárnou“.
- Smlouvu o poskytnutí mimořádného členského příspěvku pro Mikroregion Litomyšlsko
- ve výši 16 200 Kč na dokrytí dotace z POV 2011 - na realizaci dílčí akce „ Lubná – oprava
cesty pod hasičárnou“. Dotace pro obce činí 37 800 Kč. Celkové náklady akce 54 000 Kč.
- Smlouvu o poskytnutí dotace od Mikroregionu Litomyšlsko na úhradu nákladů spojených
s pořádáním akce „Lubenská šťopička – 2011“ ve výši 10 000 Kč.
- Smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2011 od Mikroregionu Litomyšlsko Desinka na „Úpravu
veřejných prostranství – cesta pro pěší “ ve výši 36 363 Kč. Podíl obce činí
- 15 600 Kč. Celkové náklady 51 963 Kč.
- Smlouvu o spolupráci mezi obcemi Sebranice a Lubná, která upřesňuje financování provozu
Základní školy Lubná-Sebranice a Mateřské školy Lubná.
- Realizaci prodeje obecních pozemků a případný nákup pozemku od manželů Zelinkových
ze Svitav až po dokončení operátu katastrálního území Lubná.
ZO bere na vědomí:
- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO č. 03/2011/ZO ze dne 16. března 2011.
- Závěrečné účty za rok 2010 mikroregionů, svazků a sdružení: Mikroregionu Litomyšlsko,
Mikroregionu Litomyšlsko Desinka, Svazku obcí AZASS Polička, Kraje Smetany a Martinů
Polička, Sdružení majitelů skupinového vodovodu „Poličsko“ a provozu kanalizace obce
Lubná (VHOS a.s. Moravská Třebová).
- Stanovisko zřizovatele místní školy k výsledku šetření stížnosti ČŠIE-236/11.
ZO pověřuje:
- Starostu obce k podpisu projednaných smluv na činnost, dotace, příspěvky a spolupráci.
Usnesení bylo schváleno 11 hlasy, hlasování bylo přítomno 11 členů ZO.
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Josef Chadima
starosta obce
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