
Usnesení č. 4/2015/ZO z veřejného  zasedání Zastupitelstva obce Lubná
konaného dne 20. 5. 2015 v 18.00 hodin

ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Lubné

ZO schvaluje:
- Činnost RO za uplynulé období.
- Plnění rozpočtu obce k 30. 4. 2015.
- Rozpočtovou změnu ZO č. 1/2015/ZO.
- Účetní závěrku obce.
- Inventarizaci majetku k 31. 12. 2014, včetně všech příloh a vyřazeného majetku.
- Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2014 a vyjadřuje souhlas s celoročním 

hospodařením, a to bez výhrad.
- Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy.
- Podání žádosti o změnu využití školní jídelny MŠ na školní jídelnu – výdejnu o kapacitě 50 

strávníků s účinností od 1. 9. 2015.
- Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace obce (ZŠ Lubná – Sebranice a MŠ 

Lubná) vydané dne 29. 10. 2009.
- Výjimku z počtu dětí ve třídě mateřské školy z 24 na 28 dětí podle ustanovení § 2 odst. 2 

vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.
- Smlouvu na prodej st. pozemku p. č. 670 dle geometrického plánu. Náklady na sepsání 

smlouvy, správní poplatek, vyhotovení geometrického plánu a vklad do katastru nemovitostí 
hradí kupující. Daň z nabytí nemovitosti uhradí prodávající – Obec Lubná.

- Smlouvu na koupi pozemku p. č. 2073/32. Náklady na sepsání smlouvy, správní poplatek a
vklad do katastru nemovitostí hradí kupující – Obec Lubná. Daň z nabytí nemovitosti uhradí 
prodávající. 

ZO bere na vědomí:
- Kontrolu usnesení ze zasedání ZO dne 18. 3. 2015. 
- Hospodářský výsledek a převod zisku do rezervního fondu školy pro příspěvkovou 

organizaci Základní škola Lubná - Sebranice a Mateřská škola Lubná. 
- Čtvrtletní účetní závěrku obce k 31. 3. 2015.
- Pohledávky po splatnosti k 20. 5. 2015 a pověřuje RO jednáním s dlužníky.
- Územní studii pro zástavbu na Malé Straně vedle objektu bramborárny. 

ZO pověřuje:           
- RO zjištěním dalších informací k vyřešení a úhradě pohledávek po splatnosti. 
- RO k zajištění podkladů pro odkoupení zbývajících pozemků pod uvažovanou zástavbou 

v lokalitě P2 (vedle bramborárny) včetně jednání s majiteli dotčených pozemků.

Usnesení bylo schváleno  14  hlasy, hlasování bylo přítomno 14  členů ZO.

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




