Usnesení č. 16/2014/ZO z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lubná
konaného dne 11. 6. 2014 v 18.00 hodin
ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Lubné
ZO schvaluje:
- Činnost RO za uplynulé období, rozpočtovou změnu RO a plnění rozpočtu obce k 31. 5.
- Účetní závěrku a inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2013 včetně všech příloh a vyřazeného
majetku.
- Závěrečný účet a celoroční hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad.
- Hospodářský výsledek základní školy za rok 2013, který dosáhl ztráty ve výši 11 072,21 Kč, a
uhrazení ztráty z Rezervního fondu příspěvkové organizace.
- Zařazení pozemků v k. ú. Lubná u Poličky do změny č. 1 územního plánu obce.
- Zprávu o uplatňování územního plánu Lubná za období 2010 – 2014.
- Starostu Josefa Chadimu jako osobu, která bude spolupracovat s pořizovatelem změny
územního plánu.
- Pořízení změny č. 1 územního plánu a územní studie v obci.
- Smlouvu na koupi pozemku p. č. 856/3 v k. ú. Lubná u Poličky. Náklady na sepsání smlouvy a
vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. Daň z nabytí nemovitosti uhradí prodávající.
- Smlouvu na prodej pozemku p. č. 339/7 a p. č. 339/8 v k. ú. Lubná u Poličky. Náklady
na sepsání smlouvy a vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. Daň z nabytí nemovitostí
uhradí prodávající.
- Přísedícího u Okresního soudu ve Svitavách Jaroslava Rensu na období 2014 – 2018.
- Udělení Ceny za významné zásluhy o rozvoj obce - Jan Čupr, Marie Košňarová, Josef
Vomáčka, František Flídr, Josef Renza, Libuše Pavlišová, Zdeňka Kvasničková, Jaroslav
Kopecký, Josef Chadima, Jaroslav Flídr, Zdeněk Kvasnička.
- Udělení Čestného občanství za celoživotní zásluhy o rozvoj obce - Jan Šplíchal,
Zdeněk Pícha.
- Udělení výjimky z nejnižšího počtu dětí ve dvou třídách místní mateřské školy.
ZO bere na vědomí:
- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO dne 11. 3. 2014.
- Závěrečné účty, přezkoumání a výsledky hospodaření mikroregionů, svazků a sdružení
za rok 2013.
- Smlouvu o odkoupení části pozemku p. č. 339/1dle geometrického plánu.

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

……………………………….
Josef Chadima
starosta obce

...............................................
Alois Kovář
1. místostarosta obce

