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Číslo jednací: OU-120/2018 
Počet listů dokumentu: 2 
Počet příloh: 0 
Počet listů příloh: 0 

 

 

VÝPIS USNESENÍ Č. 6/2018 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 28.11.2018 

 

● Usnesení č. 51/2018 Zastupitelstvo obce Lubník určilo ověřovatelem zápisu Hanu 

Brejšovou a Elišku Čapkovou a zapisovatelem Radku Karlovou.  

Výsledek hlasování: 7x PRO 

● Usnesení č. 52/2018 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo program zasedání ze dne 

28.11.2018.  

Výsledek hlasování: 7x PRO 

● Usnesení č. 53/2018 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo kontrolu usnesení ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 19.09.2018.  

Výsledek hlasování: 7x PRO 

● Usnesení č. 54/2018 Zastupitelstvo obce Lubník zřizuje kulturní výbor, který bude 

sedmičlenný.  

Výsledek hlasování: 7x PRO 

● Usnesení č. 55/2018 Zastupitelstvo obce Lubník zvolilo předsedou kulturního výboru 

Hanu Brejšovou.  

Výsledek hlasování: 6x PRO, 1x ZDRŽEL SE (Brejšová) 

● Usnesení č. 56/2018 Zastupitelstvo obce Lubník zvolilo členy kulturního výboru ve 

složení: Iva Janíčková, Karla Květenská, Irena Polzerová, Jana Sommerová, Věra 

Šemberová a Erika Skalická.  

Výsledek hlasování: 7x PRO 

● Usnesení č. 57/2018 Zastupitelstvo obce Lubník v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst.  

2 písm. n) zákona o obcích stanovilo měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných 

členů zastupitelstva takto:  

o starosta: 19.500 Kč,  

o místostarostka 12.500 Kč,  

o předseda výboru 1.000 Kč,  

o člen výboru 600 Kč,  
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o člen zastupitelstva bez dalších funkcí 400 Kč.  

Zastupitelstvo obce Lubník v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona 

o obcích stanovilo, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se 

budou poskytovat od následujícího měsíce po přijetí tohoto usnesení 

tj. od 01.12.2018. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude 

odměna náležet ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení 

jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (starosty, místostarosty, 

předsedy nebo člena výboru) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce. 

Pokud by nastala situace souběhu dvou funkcí, bude odměna vyplácena pouze 

za jednu funkci, a to za tu, za níž je odměna vyšší. 

Výsledek hlasování: 7x PRO 

● Usnesení č. 58/2018 Zastupitelstvo obce Lubník v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) 

zákona o obcích rozhodlo o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, 

které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon členů finančního a kontrolního 

výborů v roční výši 600 Kč, za výkon funkce členů kulturního výboru ve výši 1.000 Kč. 

Peněžité plnění náleží od 01.12.2018 a bude vypláceno zpětně za období prosinec 

předchozího roku až listopad daného roku (ve výplatním termínu za měsíc listopad). 

Výsledek hlasování: 7x PRO 

● Usnesení č. 59/2018 Zastupitelstvo obce Lubník stanovilo v souladu s § 102 odst. 2 

písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci 

starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: 

do výše 30.000,-- Kč, jsou-li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny 

nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet 

výdajů). Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně 

provádět jen v případech: 

a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných 

rozpočtů, 

b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v 

případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále 

když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací 

mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady, 

c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další 

nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen 

formální charakter, protože výdaj musí být realizován. 

 

 

http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=128/2000%20Sb.h102.2.a&effect=1.12.2010
http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=128/2000%20Sb.h102.2.a&effect=1.12.2010
http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=128/2000%20Sb.h102.2.a&effect=1.12.2010
http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=128/2000%20Sb.h102.2.a&effect=1.12.2010
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Výsledek hlasování: 7x PRO 

● Usnesení č. 60/2018 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo rozpočtové opatření č. 12   

k rozpočtu obce na rok 2018 

○ navýšení výdajů ve výši 130.000,-- Kč v paragrafu 3613 - nebytové 

hospodářství, v položce 5171 - opravy a udržování; 

○ snížení výdajů ve výši 130.000,-- Kč v paragrafu veřejné osvětlení, v položce 

6121 - budovy, stavby.  

Výsledek hlasování:  7x PRO 

● Usnesení č. 61/2018 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo rozpočtové opatření č. 13 

k rozpočtu obce na rok 2018 

o navýšení výdajů ve výši 50.000,-- Kč v paragrafu 5512 – požární ochrana – 

dobrovolná část, v položce 6127 – kulturní předměty 

o snížení výdajů ve výši 50.000,-- Kč v paragrafu 3639 – komunální služby 

a územní rozvoj, v položce 6130 – pozemky.) 

Výsledek hlasování:  7x PRO 

● Usnesení č. 62/2018 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo Zprávu o uplatňování 

územního plánu Lubník v uplynulém období 11/2014 – 09/2018.  

Výsledek hlasování:  7x PRO 

● Usnesení č. 63/2018 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo Pachtovní smlouvu se 

Zemědělsko-obchodním družstvem Žichlínek č. 264/614.  

Výsledek hlasování:  7x PRO 

● Usnesení č. 64/2018 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo změnu usnesení č. 37/2018 

tak, že rozšiřuje usnesení o: „z dotačního programu Místní akční skupiny 

Lanškrounsko, z.s. Celkové náklady činí 180.000 Kč, účast Místní akční skupiny 

Lanškrounsko, z.s. 126.000 Kč (do výše 70 % celkových způsobilých nákladů).“  

Výsledek hlasování:  6x PRO, 1x ZDRŽEL SE (Čapková) 

● Usnesení č. 65/2018 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo změnu usnesení č. usnesení 

č. 38/2018 tak, že rozšiřuje usnesení o: „z dotačního programu Místní akční skupiny 

Lanškrounsko, z.s. Celkové náklady činí 114.000 Kč, účast Místní akční skupiny 

Lanškrounsko, z. s. 80.000 Kč).“ 

Výsledek hlasování:  6x PRO, 1x ZDRŽEL SE (Čapková) 

● Usnesení č. 66/2018 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo Smlouvu o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby IV-12-

2017991/VB/1, Lubník, p.č. 700/2.  

Výsledek hlasování:  7x PRO 
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        Martin Prokop Totušek 

                          starosta obce 

 

 

Vyvěšeno: 05.12.2018 

Sejmuto:  


