
  OBEC LUBNÍK 
    Lubník 94, 563 01 Lanškroun 
    IČ: 00279196 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

1 
 

čj.: ou 125/2019 
Počet listů: 3 
Počet příloh: 0 
Počet listů příloh: 0 
Spis. a skart. znak: 101.2.1-A/10  

 
Datum: 13.2.2019 

 

VÝPIS USNESENÍ  č. 5/2019 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 09.10.2019 

 

• Usnesení č. 35/2019 Zastupitelstvo obce Lubník určilo ověřovatelem zápisu Hanu 

Brejšovou a Jakuba Karla a zapisovatelkou Radku Karlovou.  

Výsledek hlasování: 7x PRO 

 

• Usnesení č. 36/2019 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo program zasedání dne 

09.10.2019.  

Výsledek hlasování: 7x PRO 

 

• Usnesení č. 37/2019 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo kontrolu usnesení 

ze zasedání zastupitelstva obce dne 04.09.2019.  

Výsledek hlasování: 7x PRO 

 

• Usnesení č. 38/2019 Zastupitelstvo obce Lubník se seznámilo se „Smlouvou 

o vytvoření dobrovolného svazku obcí“ DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko ze dne 

20. 12. 2012 a dodatky č. 1, 2 a 3 k této smlouvě. 

Zastupitelstvo obce Lubník projednalo návrh dodatku č. 4 ke Smlouvě o vytvoření 

dobrovolného svazku obcí ze dne 20.12.2012, mezi obcemi Albrechtice, Bystřec, 

Cotkytle, Čenkovice, Dolní Čermná, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, 

Ostrov, Petrovice, Verměřovice, Výprachtice a obcemi Lubník a Žichlínek, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je přistoupení obcí Lubník 

a Žichlínek do Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko s účinností 

od 1.1.2020, a rozhodlo jeho uzavření schválit. 

Zastupitelstvo obce Lubník pověřuje starostu obce k podpisu tohoto dodatku. 

Zastupitelstvo obce Lubník projednalo návrh Stanov Dobrovolného svazku obcí 

Mikroregion Severo-Lanškrounsko, jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení 

a současně přílohou a součástí Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne 

20. prosince 2012, ve znění pozdějších dodatků, a vyslovuje s nimi souhlas. 

Zastupitelstvo obce Lubník pověřuje starostu obce k podpisu těchto stanov. 

Zastupitelstvo obce Lubník pověřuje Mgr. Martina Prokopa Totuška, nar. 12.09.1985 

bytem Lubník 50, 563 01 Lanškroun, k zastupování obce v Dobrovolném svazku obcí 

Mikroregion Severo-Lanškrounsko. 

Výsledek hlasování: 7x PRO 
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• Usnesení č. 39/2019 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo směnu 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, 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. Rozdíl 26 m2 mezi 

směňovanými pozemky uhradí obec žadateli, a to za cenu v místě obvyklou, tj. 50 Kč 

za 1 m2, celkem 1.300 Kč. 

Výsledek hlasování: 7x PRO 

 

• Usnesení č. 40/2019 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo prodej 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, za cenu 3.950 Kč.  

Výsledek hlasování: 7x PRO 

 

• Usnesení č. 41/2019 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo záměr prodeje pozemků  

p. č. 975/2 – zahrada, o celkové výměře 174 m2 a p. č. 967/20 – zahrada, o celkové 

výměře 47 m2, nacházející se v katastrálním územní Lubník, které jsou zapsány na listu 

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

Ústí nad Orlicí.  

Výsledek hlasování: 7x PRO 

 

• Usnesení č. 42/2019 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo rozpočtové opatření č. 8 

k rozpočtu obce na rok 2019 

o navýšení výdajů ve výši 60.000 Kč v paragrafu 6171 – činnost místní správy,  

o snížení výdajů ve výši 60.000 Kč v paragrafu 3631 – veřejné osvětlení.  

Výsledek hlasování: 7x PRO  
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• Usnesení č. 43/2019 Zastupitelstvo obce Lubník souhlasilo s bezúplatným převodem 

pozemků p. č. 138/9, 138/10, 138/11, 518/7 a 576/5 v k. ú. Lubník od Státního 

pozemkového úřadu České republiky.  

Výsledek hlasování: 7x PRO  

 

• Usnesení č. 44/2019 Zastupitelstvo obce Lubník podle článku IV. odst. 1 Pravidel pro 

zadávání veřejných zakázek malého zákona mimo režim zákona rozhodlo o výběru 

dodavatele zahradního traktoru, kterým je firma ŽIVA zemědělská obchodní, a.s. se 

sídlem Klášterec nad Orlicí 120, IČO: 60917598, dle cenové nabídky z výběrového 

řízení.    

Výsledek hlasování: 7 x PRO 

 

• Usnesení č. 45/2019 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu 

obce na rok 2019 

o navýšení výdajů ve výši 129.408 Kč v paragrafu 3745 – péče o vzhled obce 

a veřejnou zeleň, v položce 6122 – stroje, přístroje, zařízení; 

o snížení výdajů ve výši 129.408 Kč v paragrafu 1039 – lesní hospodářství, 

v položce 6122 – stroje, přístroje, zařízení.  

Výsledek hlasování: 7x PRO  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

        

        Mgr. Martin Prokop Totušek 
                                            starosta obce 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 14.10.2019 

Sejmuto dne:  


