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VÝPIS USNESENÍ č. 6/2019 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 16.12.2019 

 

 Usnesení č. 46/2019 Zastupitelstvo obce Lubník určilo ověřovatelem zápisu Jakuba Karla a Karla 

Šilara a zapisovatelkou Radku Karlovou.  

Výsledek hlasování: 6x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Čapková) 

 Usnesení č. 47/2019 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo program zasedání dne 16.12.2019. 

Výsledek hlasování: 6x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Čapková) 

 Usnesení č. 48/2019 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo kontrolu usnesení ze zasedání 

zastupitelstva obce dne 09.10.2019.  

Výsledek hlasování: 6x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Čapková) 

 Usnesení č. 49/2019 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo prodej pozemku p. č. 975/2 – zahrada, 

o výměře 174 m2 a p. č. 967/20 – zahrada, o výměře 47 m2, nacházející se v katastrálním území 

Lubník, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, 

Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za cenu 11.050 Kč.  

Výsledek hlasování: 6x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Čapková) 

 Usnesení č. 50/2019 Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje rozpočtové opatření č. 14 k rozpočtu 

obce na rok 2019 

o navýšení výdajů ve výši 50.000,-- Kč v paragrafu 2321 – odvádění a čištění odpadních vod, 

v položce 5169 – nákup ostatních služeb;  

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

v položce 6130 – pozemky. 

Výsledek hlasování: 6x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Čapková) 

 Usnesení č. 51/2019 Zastupitelstvo obce Lubník rozhodlo o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 

výkonu některých činností obecní policie, ve znění dle přílohy č. 2.  

Výsledek hlasování: 6x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Čapková) 

 Usnesení č. 52/2019 Zastupitelstvo obce Lubník se seznámilo se Stanovami Svazku obcí 

Lanškrounsko ve znění dodatku č. 1, jež jsou přílohou tohoto usnesení, zejména s čl. XI. „Vznik a 

zánik členství ve svazku, majetkové vypořádání“. 

Zastupitelstvo obce Lubník projednalo v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů návrh na ukončení členství obce Lubník 

ve Svazku obcí Lanškrounsko, IČ: 70902640, se sídlem Lanškroun-vnitřní město, nám. J. M. Marků 

12, 563 01 Lanškroun, a ukončení členství schvaluje k 31. 12. 2019. 

Zastupitelstvo obce Lubník ukládá starostovi obce, aby v souladu s čl. XI výše uvedených Stanov 

doručil nejpozději do 31.12.2019 k rukám předsedy Svazku obcí Lanškrounsko písemnou výpověď 

obce z členství ve svazku, účinnou od 1.1.2020. 

Výsledek hlasování: 5x PRO, 1x ZDRŽEL SE (Karlová), 1 x NEPŘÍTOMEN (Čapková) 
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 Usnesení č. 53/2019 Zastupitelstvo obce Lubník vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, 

o místním poplatku ze psů, ve znění dle přílohy č. 3.  

Výsledek hlasování: 7x PRO 

 Usnesení č. 54/2019 Zastupitelstvo obce Lubník vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, 

o místním poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů, ve znění dle přílohy č. 4.  

Výsledek hlasování: 7x PRO 

 Usnesení č. 55/2019 Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje plán inventur k provedení inventarizace 

majetku a závazků obce Lubník na rok 2019, ve znění dle přílohy č. 5. 

Výsledek hlasování: 7x PRO 

 Usnesení č. 56/2019 Zastupitelstvo obce Lubník rozhodlo poskytnout dotaci ve výši 60.000 Kč Petře 

Koutné, Krasíkov 43, Lanškroun, IČ 75272911, na provoz obchodu se smíšeným zbožím a uzavřít 

příslušnou veřejnoprávní smlouvu dle přílohy č. 6.  

Výsledek hlasování: 7x PRO 

 Usnesení č. 57/2019 Zastupitelstvo obce Lubník projednalo předložený návrh rozpočtu obce Lubník 

na rok 2020.  

Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje: 

o rozpočet obce Lubník na rok 2020 dle přílohy č. 7, který počítá: 

 s celkovými příjmy: 6.360.000,-- Kč 

 s celkovými výdaji: 8.360.000,-- Kč 

o zapojení prostředků z minulých let ke splátkám úvěrů, které činí 435.589,-- Kč 

o závazné ukazatele rozpočtu obce Lubník na rok 2020 dle přílohy č. 8.  

Rozpočet je koncipován jako schodkový. Schodek rozpočtu bude pokryt přebytky z minulých let. 

Výsledek hlasování: 7x PRO 

 
 

 

        

        Mgr. Martin Prokop Totušek 
                                            starosta obce 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 18.12.2019 

Sejmuto dne:  


