
Usnesení č. 2/2014/ZO z veřejného  zasedání Zastupitelstva obce Lubná
konaného dne 18. 12. 2014 v 18.00 hodin

ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Lubné

ZO schvaluje:
- Činnost RO za uplynulé období, rozpočtovou změnu RO, rozpočtovou změnu ZO, plnění 

rozpočtu obce k 30. 11. 2014 a rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2015.
- Poplatek na rok 2015 za komunální odpad ve stejné výši jako v roce 2014 - 580 Kč/osobu nebo 

objekt k individuální rekreaci - byt, rodinný dům - ve kterém není hlášena osoba k trvalému 
pobytu dle Obecně závazné vyhlášky.

- Cenu vodného ve výši 30,50 Kč/m3 s DPH a stočného 31,50 Kč/m3 s DPH na rok 2015.   
- Příspěvek na financování provozu a běžné údržby školy ve výši 700 000 Kč na rok 2015, 

doplatek příspěvku na žáka za rok 2013, obojí hrazeno z rozpočtu Obce Lubná. 
- Dohodu o poskytnutí příspěvku pro příspěvkovou organizaci Základní školu Lubná – Sebranice a 

Mateřskou školu Lubná na financování provozu a běžné údržby na rok 2015 ve výši 300 000 Kč 
od každé obce.

- Smlouvu na prodej na pozemku p. č. 906/14 a st. p. č. 653 v k. ú. Lubná u Poličky na základě 
uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě ze dne 14. 11. 2011. Náklady na sepsání smlouvy a vklad 
do katastru nemovitostí hradí prodávající - Obec Lubná.

- Smlouvu na prodej pozemku p. č. 185/3 dle geometrického plánu v k. ú. Lubná u Poličky. 
Náklady na smlouvy a vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. Daň z převodu nemovitostí 
uhradí prodávající.

- Smlouvu na koupi pozemku p. č. 1889/8 v k. ú. Lubná u Poličky. Náklady na sepsání smlouvy a 
vklad do katastru nemovitostí hradí kupující, daň z převodu nemovitostí uhradí Obec Lubná.

- Smlouvu na koupi pozemku p. č. 1879/3, 1879/4, 3141, 1889/5, 1911/8, 2889, 1911/10, 1911/9,
1911/12 v k. ú. Lubná u Poličky. Náklady na sepsání smlouvy a vklad do katastru nemovitostí 
hradí kupující, daň z převodu nemovitostí uhradí Obec Lubná.

- Smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemku pro výstavbu RD p. Pavliše.
- Dodatky k veřejnoprávním smlouvám - projednávání přestupků a sociálně právní ochrana dětí -

s Městem Litomyšl s platností do 31. 12. 2018.
- Za zřizovatele do Školské rady starostu obce Josefa Chadimu a člena Rady obce Lubná 

Radka Bartoše pro další volební období.
- Funkci místostarosty obce bude vykonávat Alois Kovář, jako uvolněný člen zastupitelstva 

obce s účinností od 1. 1. 2015.

ZO bere na vědomí:
- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO ze dne 6. 11. 2014. 
- Příkaz starosty obce k zabezpečení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2014.
- Smlouvu o poskytnutí dotace Pk na rok 2014 ve výši 4 000 Kč na odbornou přípravu členů   

jednotky SDH.
- Pohledávky po splatnosti k 15. 12. 2014.
- Plánovanou operaci starosty obce Josefa Chadimy

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

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




