
Usnesení č. 15/2014/ZO z veřejného  zasedání Zastupitelstva obce Lubná 
konaného dne 11. 3. 2014 v 18.00 hodin 

ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Lubné 
 

 

ZO schvaluje: 
- Činnost RO za uplynulé období. 
- Příspěvek na rok 2014 pro Mikroregion Litomyšlsko, Mikroregion Litomyšlsko – Desinka, Svazek 

obcí AZASS Polička, Sdružení místních samospráv, Spolek pro obnovu venkova, Kraj Smetany 
a Martinů, výměnný fond Městské knihovny Svitavy, Záchrannou stanici Pasíčka, koalici STOP 
HF a finanční dar na babybox pro Nemocnici Svitavy. 

- Příspěvek na rok 2014 pro Oblastní charitu Polička ve výši 5 000 Kč na zabezpečení sociálních 
služeb, 

- Příspěvek na rok 2014 pro Lubenské ženy - 10 000 Kč, Český svaz včelařů - 3 000 Kč, Český 
svaz zahrádkářů – 10 000 Kč, pro ZŠ Lubná - Sebranice (florbalový turnaj) - 3000 Kč, TJ Lubná 
- florbalový oddíl a ostatní oddíly - 40 000 Kč, sportovní družstvo SDH - 40 000 Kč, Lubenskou 
šťopičku, o. s. - 20 000 Kč a příspěvek na asistenci pro T. Flídra - 5 000 Kč. 

- Rozpočet obce Lubná na rok 2014 a stanovilo závazné ukazatele podle tříd, jimiž se bude 
povinna RO řídit.  

- Rozpočtový výhled obce Lubná na rok 2015 – 2016.   
- Zapojení Obce Lubná do MAS Litomyšlsko o.p.s. na období 2014 - 2020, se zahrnutím 

správního území do strategie rozvoje územní působnosti MAS Litomyšlsko o.p.s. pro období 
2014 - 2020 a s následnou realizací strategie ve správním území Obce Lubná. 

- Bezúplatný převod požárního automobilu, světelné rampy a elektrocentrály do majetku Obce 
Lubná od HZS Pardubického kraje.  

- Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
- Nákup p. p. č. 1202/7, 1202/6, 1202/5, 590/1, asfaltového povrchu – na p. p. č. 590/1, 1196/32, 

zemědělské stavby na st. p. č. 472 v k. ú. Lubná u Poličky. Náklady na sepsání smlouvy, vklad 
do katastru nemovitostí hradí kupující. Daňovou povinnost uhradí prodávající. Náklady na 
zhotovení geometrického plánu uhradí kupující a prodávající rovným dílem.   

- Prodej p. p. č. 494/1, 544, 493, 495/2, 453, 1196/5, 1196/25, 1224/6, 1224/7, 3078/83, 3078/85,  
1313/112, 1313/110, 3067/116, 1229/87, 1196/21 v k. ú. Lubná u Poličky za cenu obvyklou 
s tím, že náklady na sepsání smlouvy, vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. Daňovou 
povinnost uhradí prodávající. Náklady na zhotovení geometrického plánu uhradí kupující a 
prodávající rovným dílem.   

- Nákup p. p. č. 3029/61, 1113/115, 1113/64, 1113/109, 1113/110, 1113/4 1174/2 v k. ú. Lubná u 
Poličky za cenu obvyklou s tím, že náklady na sepsání smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a 
daň z nabytí nemovitostí uhradí kupující.  

- Nákup p. p. č. 3029/56, 1113/62, 1113/104 v k. ú. Lubná u Poličky za za cenu obvyklou s tím, že 
náklady na sepsání smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí uhradí 
kupující.  

- Darovací smlouvu na p. p. č. 1113/3, 1113/63, 1113/91, 1113/92, 1113/103, 1113/105, 
1113/106,  1113/107, 1154/4, 1229/91, 3029/58, 1150/3, 1154/12, 3049/2 v k. ú. Lubná u 
Poličky. Náklady na sepsání smlouvy, vklad do katastru nemovitostí, zhotovení geometrického 
plánu a daňovou povinnost uhradí obdarovaný.  

- Darovací smlouvu na p. p. č. 3025/4  v k. ú. Lubná u Poličky. Náklady na sepsání smlouvy, vklad 
do katastru nemovitostí, zhotovení geometrického plánu a daňovou povinnost uhradí 
obdarovaný.  

- Nákup p. p. č. 3029/46, 3029/47, 3029/60, 1113/66, 1113/82, 1113/97, 1113/98, 1113/99, 
1113/108, 1113/113 v k. ú. Lubná u Poličky za cenu obvyklou s tím, že náklady na sepsání 
smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí uhradí kupující.  

- Nákup p. p. č. 1229/82, 3029/59, 1113/96,  1113/65 v k. ú. Lubná u Poličky za cenu obvyklou 
s tím, že náklady na sepsání smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitostí 
uhradí kupující. 



- Nákup p. p. č. 525/2 v k. ú. Lubná u Poličky za cenu obvyklou s tím, že náklady na sepsání 
smlouvy a vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. Daňovou povinnost uhradí prodávající.  

ZO zamítá:         
- Příspěvek pro Salvii - středisko sociálních služeb, Svitavy na rok 2014 s tím, že  

příspěvek bude vyplacen rodičům T. Flídra. 
ZO bere na vědomí:  

- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO dne 11. 12. 2013. 
- Činnost kontrolního výboru ZO Lubná za rok 2013.            
- Činnost finančního výboru ZO Lubná za rok 2013.            

ZO pověřuje:            
- RO schvalováním rozpočtových opatření v rámci schválených závazných ukazatelů rozpočtu 

obce na rok 2014. Přehled všech takto provedených rozpočtových změn bude předložen 
zastupitelstvu obce vždy na nejbližším zasedání. 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno  15 hlasy, hlasování bylo přítomno 15 členů ZO. 
 
 
 
 
 
 
 
  ……………………………….    ............................................... 
          Josef Chadima       Alois Kovář   
           starosta obce       1. místostarosta obce 

 


