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VÝPIS USNESENÍ  č. 3/2019 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 13.06.2019 

 

• Usnesení č. 15/2019 Zastupitelstvo obce Lubník určilo ověřovatelem zápisu Jakuba Karla 

a Hanu Brejšovou a zapisovatelkou Radku Karlovou.  

Výsledek hlasování: 5x PRO, 2x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 
 

• Usnesení č. 16/2019 Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání dne 13.06.2019.  
Výsledek hlasování: 5x PRO, 2x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 
 

• Usnesení č. 17/2019 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo kontrolu usnesení ze zasedání 
zastupitelstva obce dne 23.04.2019.  
Výsledek hlasování: 5x PRO, 2x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 
 

• Usnesení č. 18/2019 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro jednotku sboru 

dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje v rámci dotačního programu MV – 

GŘ HZS ČR – 2019 ve výši 300.000 Kč.  

Výsledek hlasování: 5x PRO, 2x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 
 

• Usnesení č. 19/2019 Zastupitelstvo obce Lubník bere na vědomí Zprávu o posouzení 

a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na výběr dodavatele akce „Dopravní 

automobil pro JSDH Lubník“. Zastupitelstvo obce Lubník podle článku V. odst. 1 Pravidel pro 

zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona rozhodlo o výběru dodavatele 

dopravního automobilu pro JSDH Lubník, kterým je firma TECHSPORT, s. r. o. se sídlem 

Pekařská 33, Brno, IČO: 25524135 – dle cenové nabídky z výběrového řízení a schválilo kupní 

smlouvu.  

Výsledek hlasování: 5x PRO, 2x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 

 

• Usnesení č. 20/2019 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace 

z Programu obnovy venkova Pardubického kraje za účelem podpory provozu obchodu ve výši 

64.000 Kč.  

Výsledek hlasování: 5x PRO, 2x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 
 

• Usnesení č. 21/2019 Zastupitelstvo obce Lubník rozhodlo uzavřít Dohodu mezi obcí Lubník 

a městem Lanškroun o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž 

činnost vykonává Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí, 

IČO: 61234176.  

Výsledek hlasování: 5x PRO, 2x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 
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• Usnesení č. 22/2019 Zastupitelstvo obce Lubník vydalo Obecně závaznou vyhlášku obce Lubník 
č. 1/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy. 
Výsledek hlasování: 5x PRO, 2x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 

 

• Usnesení č. 23/2019 Zastupitelstvo obce Lubník projednalo žádost společnosti Energomontáže 

Votroubek s. r. o., Jiráskova 318, Rychnov nad Kněžnou, IČO: 28791274 o uzavření smlouvy 

o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví obce. Zastupitelstvo obce Lubník 

souhlasilo s umístěním distribučního vedení do pozemků v majetku obce ppč. 948 a ppč. 968/3 

v k.ú. Lubník. Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti 

IV-12-2016899/VB/1, Lubník, 701/14, Lubina – nové OM, kNN.  

Výsledek hlasování: 5x PRO, 2x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 
 

• Usnesení č. 24/2019 Zastupitelstvo obce Lubník projednalo návrh závěrečného účtu obce 

Lubník za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 a souhlasilo 

s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

Výsledek hlasování: 5x PRO, 2x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 
 

• Usnesení č. 25/2019 Zastupitelstvo obce Lubník bere na vědomí informaci starosty o stávajícím 

počtu zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu i mimo něj a v souladu s § 102 odst. 4 

a odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, stanovuje 

celkový počet zaměstnanců obce zařazených v obecním úřadu na jednoho zaměstnance na 

pozici účetní – správce rozpočtu – samostatný odborný referent.  

Výsledek hlasování: 5x PRO, 2x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 
 

• Usnesení č. 26/2019 Zastupitelstvo obce Lubník v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., 

o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, 

projednalo a schválilo účetní závěrku obce Lubník, Lubník 94, Lanškroun, IČO: 00279196 

sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2018 s výrokem, že bylo zjištěno, že schvalovaná účetní 

závěrka v rozsahu předložených podkladů k 31.12.2018 poskytuje věrný a poctivý obraz 

předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 

Výsledek hlasování: 5x PRO, 2x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 

 

 
 
 
 
 

 
 

        

        Martin Prokop Totušek  
                                                         starosta obce 

Vyvěšeno dne:  

Sejmuto dne:  


