Usnesení č. 7/2012/ZO z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lubná
konaného dne 13. 3. 2012 v 18.00 hodin
ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Lubné
ZO schvaluje:
- Činnost Rady obce Lubná za uplynulé období.
- Inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2011 včetně vyřazeného majetku.
- Seznam majetku obce včetně provedených všech změn a doplňků k 31. 12. 2012.
- Odpisový plán majetku obce platný od 1. 1. 2012.
- Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za rok 2011, zisk ve výši 34 620,69 Kč a
převod zisku do Rezervního fondu školy, který bude použit v případě potřeby k úhradě
neinvestičních nákladů školy.
- Příspěvek obce na 2., 3., 4. čtvrtletí 2012 ve výši 350 000 Kč na financování provozu a běžné
údržby ZŠ a MŠ.
- Dohodu o poskytnutí příspěvku na 2., 3., 4. čtvrtletí 2012 pro příspěvkovou organizaci
zřízenou obcí (Základní škola Lubná – Sebranice a Mateřská škola Lubná, Lubná 34)
na financování provozu a běžné údržby školy, ve které je stanovena celková částka
700 000 Kč s podílem obce Lubná 350 000 Kč a s podílem obce Sebranice 350 000 Kč.
- Příspěvek na rok 2012 pro Mikroregion Litomyšlsko, Mikroregion Litomyšlsko – Desinka,
Svazek obcí AZASS Polička, Sdružení místních samospráv ČR a Spolek pro obnovu venkova
ČR.
- Příspěvek na rok 2012 pro Oblastní charitu Polička ve výši 5 000 Kč na zabezpečení
sociálních služeb.
- Příspěvek na rok 2012 pro Lubenské ženy - 7 000 Kč, Český svaz včelařů - 3 000 Kč, Český
zahrádkářský svaz - 10 000 Kč, TJ Lubná (florbalový oddíl) - 30 000 Kč, sportovní družstvo
SDH Lubná - 50 000 Kč a Lubenskou šťopičku o. s. - 15 000 Kč.
- Upravený rozpočet obce na rok 2012. Dále stanovuje závazné ukazatele podle tříd, jimiž se
bude rada obce povinna řídit.
- Doplnění „Programu obnovy obce Lubná“ o schválené akce dle rozpočtu obce v roce 2012.
- Dovybavení Fitness Lubná do výše 50 000 Kč.
- Opravu komínu v obecním bytě č. p. 207. Výměna oken se v tomto roce realizovat nebude.
- Rozpočtový výhled obce na rok 2013 – 2014.
- „Dohodu“ o vzdání se předkupního práva mezi obcí Lubná a Martinem a Petrou Bednářovými.
ZO zamítá:
- Příspěvek na rok 2012 pro Salvia středisko sociálních služeb, Svitavy.
ZO ukládá:
- Starostovi obce svolat pracovní zasedání zastupitelstva obce za účelem projednání
plánovaných investic a oprav letního areálu v Lubné.
ZO bere na vědomí:
- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO dne 15. prosince 2011.
- Činnost kontrolního a finančního výboru ZO Lubná za rok 2011.
- Žádost na opravu cesty k rodinným domkům č. p. 156, 157 a 159.
ZO pověřuje:
- Starostu obce k podepsání „Dohody“ o vzdání se předkupního práva s Martinem a Petrou
Bednářovými.
- RO schvalováním rozpočtových opatření v rámci schválených závazných ukazatelů rozpočtu
obce na rok 2012.
Usnesení bylo schváleno 12 hlasy, hlasování bylo přítomno 12 členů ZO.

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

