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Počet listů: 2 
Počet příloh: 0 
Počet listů příloh: 0 
Spis. a skart. znak: 101.2.1-A/10  

 
Datum: 13.2.2019 

 

VÝPIS USNESENÍ  č. 4/2019 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 04.09.2019 

 

• Usnesení č. 27/2019 Zastupitelstvo obce Lubník určilo ověřovatelem zápisu Petra 

Kluga a Karla Šilara a zapisovatelkou Radku Karlovou.  

Výsledek hlasování: 7x PRO 

 

• Usnesení č. 28/2019 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo program zasedání dne 

04.09.2019.  

Výsledek hlasování: 7x PRO 

 

• Usnesení č. 29/2019 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo kontrolu usnesení 

ze zasedání zastupitelstva obce dne 13.06.2019.  

Výsledek hlasování: 7x PRO 

 

• Usnesení č. 30/2019 Zastupitelstvo obce Lubník projednalo žádost společnosti  

ELRO Czech, s. r. o., Ostřetín 288, Holice, IČO: 04669754, o uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví obce. Zastupitelstvo obce Lubník 

souhlasilo se zřízením věcného břemene na pozemku p. č. 700/1 a 948 v k. ú. Lubník. 

Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti  

č. IV-12-2017991/VB/01, Lubník, p. č. 700/2, SS100.  

Výsledek hlasování: 7x PRO 

 

• Usnesení č. 31/2019 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo záměr směny pozemku  

p. č. 11/4 - zahrada v  k. ú. Lubník o výměře 207 m2, který vznikl oddělením na základě 

geometrického plánu č. 433-173/2019 ze dne 26.06.2019 zpracovaného firmou 

Geodezie Lanškroun s. r. o., Opletalova 92, z pozemku p. č. 11/3 – zahrada,  

o celkové výměře 450 m2, nacházející se v katastrálním územní Lubník, který je zapsán 

na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální 

pracoviště Ústí nad Orlicí, za pozemek p. č. 12/4 – zahrada v k. ú. Lubník o výměře  

233 m2, který vznikl oddělením na základě geometrického plánu č. 433-173/2019, 

z pozemku p. č. 12/1 – zahrada, o celkové výměře 977 m2, nacházející se v katastrálním 

územní Lubník, který je zapsán na listu vlastnictví č. 72 u Katastrálního úřadu  

pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.  

Výsledek hlasování: 7x PRO 
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• Usnesení č. 32/2019 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo záměr prodeje pozemku  

p. č. 972/3 – ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Lubník o celkové výměře 79 m2, který 

vznikl oddělením na základě geometrického plánu č. 432-172/2019 ze dne 11.06.2019, 

z pozemku p. č. 972/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře  

1434 m2, nacházejícím se v katastrálním území Lubník, který je zapsán na listu 

vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště 

Ústí nad Orlicí.  

Výsledek hlasování: 7x PRO 

 

• Usnesení č. 33/2019 Zastupitelstvo obce Lubník rozhodlo uzavřít Dodatek č. 1 ke Kupní 

smlouvě ze dne 18.06.2019 na dodávku Dopravního automobilu pro JSDH Lubník. 

Výsledek hlasování: 7x PRO 

 

• Usnesení č. 34/2019 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo Smlouvu o poskytnutí 

programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany 

jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2019 - II. kolo, za účelem 

pořízení zásahových oděvů ve výši 13.500 Kč.  

Výsledek hlasování: 7x PRO  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

        

        Mgr. Martin Prokop Totušek 
                                            starosta obce 

Vyvěšeno dne: 09.09.2019 

Sejmuto dne:  


