
Usnesení č. 08/2012/ZO z veřejného  zasedání Zastupitelstva obce Lubná 
konaného dne 13. 6. 2012 v 18.00 hodin  

ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Lubné 

 

 

ZO schvaluje:  
- Činnost RO za uplynulé období. 
- Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2011 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením 

obce za rok 2011 bez výhrad. 
- Rozpočtovou změnu č. 1/2012/RO a č. 1/2012/ZO. 
- Plnění rozpočtu obce k 31. 5. 2012. 
- Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova na opravu komunikace  

za „točnou“ autobusu ve výši 100 000 Kč. 
- Obecně závaznou vyhlášku o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství s platností od 

1. 7. 2012. 
- Smlouvu o budoucí smlouvě na prodej pozemku p. č. 884/42 o výměře 923m2 za cenu  

120 Kč /m2 pro p. J. Flídra. Náklady spojené s prodejem uhradí kupující. 
- Smlouvu o zřízení věcného břemene - rekonstrukce NN vývodu z TS77 mezi Obcí Lubná a 

ČEZ Distribuce, VČE – montáže, Geodézie Česká Třebová.  
- Nákup pozemku p. č. 328/1,  328/2 o celkové výměře 702 m2 za cenu 15 Kč/ m2  

od manželů Bartošových. Náklady na sepsání smlouvy a vklad do katastru hradí kupující. 
- Prodej pozemku p. č. 322/14, 322/15 o celkové výměře 511m 2 za cenu 15Kč/m2 manželům 

Tumovým. Náklady na sepsání smlouvy a vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. 
- Návrh Ing. P. Tmejové na rekonstrukci letního areálu a podání tohoto návrhu na MěÚ Litomyšl 

k vydání stavebního povolení.  
ZO bere na vědomí:  

- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO dne 13. března 2012. 
- Závěrečný účet za rok 2011 Mikroregionu Litomyšlsko, Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka, 

Svazku obcí AZASS Polička, Kraje Smetany a Martinů Polička, Lika Svitavy, Sdružení majitelů 
skupinového vodovodu „Poličsko“ a provoz kanalizace obce (VHOS, a. s. Moravská Třebová). 

- Zprávu Krajského úřadu Pk o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011.  
- Nabídku p. Zbyňka Štefky, Zlín na digitalizaci kina dle E – cinema s tím, že realizace by mohla 

proběhnout v roce 2013. Do konce roku 2012 je zajištěno promítání filmů  
dle stávající 35 mm projekce. 

 
 
 

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

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

 


