
Usnesení č. 13/2013/ZO z veřejného  zasedání Zastupitelstva obce Lubná
konaného dne 11. 9. 2013 v 18.00 hodin
ve společenské místnosti v DPS Lubná

ZO schvaluje:
- Rozpočtovou změnu rady obce č. 1/2013/RO.
- Činnost RO za uplynulé období.
- Plnění rozpočtu obce k 31. 8. 2013.
- Rozpočtovou změnu zastupitelstva obce č. 2/2013/ZO. Současně ZO schválilo poskytnutí 

dotace pro Spolek archaických nadšenců ve výši 2000 Kč na vydání knihy „Příběh lnu“ a 
finanční dar pro Tomáše Jílka ze Širokého Dolu ve výši 10 000 Kč.

- Smlouvu o dotaci a smlouvu o mimořádném příspěvku na opravu komunikace k ČOV    
od Mikroregionu Litomyšlsko.

- Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Pk na opravu místní 
komunikace k Zamykalovým.

- Smlouvu o poskytnutí dotace na úpravu veřejného prostranství před OÚ od Mikroregionu
Desinka.

- Smlouvu na prodej obecního pozemku p. č. 211/2 za cenu 35 Kč/m2 sl. P. Flachové. Náklady 
na sepsání smlouvy a vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.

- Smlouvu na prodej obecních pozemků  - st. pozemek p. č. 439/6 a pozemek p. č. 2920/11 
za cenu 35 Kč/m2 manželům Krejčovým. Náklady za sepsání smlouvy, vklad do katastru 
nemovitostí a zhotovení geometrického plánu hradí kupující.

- Smlouvu na prodej obecního pozemku p. č. 447/3 za cenu 35Kč/m2 manželům Bartošovým. 
Náklady na sepsání smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a zhotovení geometrického plánu 
hradí kupující. 

- Směnnou smlouvu mezi Obcí Lubná a manžely Chadimovými dle geometrického plánu, jedná 
se o pozemky p. č. 449/3 a 447/2 za cenu 35Kč/m2. Náklady za sepsání smlouvy, vklad do 
katastru nemovitostí a zhotovení geometrického plánu se dělí rovným dílem.

- Účast zástupců obce na dražebním jednání za účelem nákupu pozemků p. č. 185/1 a 
p. č. 185/2 do výše 55 000 Kč. 

- Umístění radarů v obci v rámci projektu Mikroregionu Desinka pouze v případě poskytnutí 
dotace.

- Žádost o podporu z operačního programu životního prostředí na zateplení objektu OÚ a ZŠ. 
ZO bere na vědomí:

- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO č. 12/2013/ZO dne 11. 6. 2013. 
- Vyjádření Obce Lubná k podanému rozkladu společnosti SouthOil s. r. o., Praha.
- Stanovisko MMR o prodloužení termínu dostavby technické infrastruktury do 22. 12. 2016 

na akci TI 12 b. j., Lubná směr Široký Důl. A dále stanovisko MMR, že subjekt je zbaven 
povinnosti plnění podmínek dotace v případě, že mu bylo již uloženo Rozhodnutí o porušení 
rozpočtové kázně.

- Rozhodnutí Krajského úřadu Pk o novém projednání omezení dopravy na místní komunikaci 
před č. p. 57 na základě odvolání pí L. Šimkové.

- Závěrečný účet svazku obcí AZASS Polička za rok 2012.

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

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




