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VÝPIS USNESENÍ č. 4/2020 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 16. 9. 2020 

 

• Usnesení č. 34/2020: Zastupitelstvo obce Lubník určilo ověřovateli zápisu Elišku Čapkovou a Karla Šilara a 

zapisovatelem Martina P. Totuška.  

Výsledek hlasování: 4 x PRO, 3 x NEPŘÍTOMEN (Karlová, Karel, Klug) 

• Usnesení č. 35/2020: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo program zasedání dne 16. 9. 2020.  

Výsledek hlasování: 4 x PRO, 3 x NEPŘÍTOMEN (Karlová, Karel, Klug) 

• Usnesení č. 36/2020: Zastupitelstvo obce schválilo kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 

24. 8. 2020.  

Výsledek hlasování: 4 x PRO, 3 x NEPŘÍTOMEN (Karlová, Karel, Klug) 

• Usnesení č. 37/2020: schválilo prodej pozemku p.č. 701/6 – zahrada, o celkové výměře 1395 m2 v k.ú. 

Lubník paní E. Š., bytem xxx, za jednotkovou cenu 200 Kč/m2 s připočtením nákladů obce spojených s tímto 

prodejem a pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy.  

Výsledek hlasování: 4 x PRO, 3 x NEPŘÍTOMEN (Karlová, Karel, Klug) 

• Usnesení č. 38/2020: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo prodej pozemku p.č. 307/4 – zahrada, o celkové 

výměře 1075 m2 v k.ú. Lubník panu R. P., bytem xxx, za jednotkovou cenu 230 Kč/m2 s připočtením nákladů 

obce spojených s tímto prodejem a pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy.  

Výsledek hlasování: 4 x PRO, 3 x NEPŘÍTOMEN (Karlová, Karel, Klug) 

• Usnesení č. 39/2020: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo prodej pozemku p.č. 307/1 – zahrada, o celkové 

výměře 852 m2 v k.ú. Lubník panu R. S., bytem xxx, za jednotkovou cenu 250 Kč/m2 s připočtením nákladů 

obce spojených s tímto prodejem a pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy.  

Výsledek hlasování: 4 x PRO, 3 x NEPŘÍTOMEN (Karlová, Karel, Klug) 

• Usnesení č. 40/2020: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo prodej pozemku p.č. 985/1 – ostatní plocha, o 

celkové výměře 630 m2 v k.ú. Lubník panu T. P., bytem xxx, za jednotkovou cenu 50 Kč/m2 s připočtením 

nákladů obce spojených s tímto prodejem a pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy.  

Výsledek hlasování: 4 x PRO, 3 x NEPŘÍTOMEN (Karlová, Karel, Klug) 

• Usnesení č. 41/2020: Zastupitelstvo obce Lubník podle článku IV. odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu mimo režim zákona rozhodlo o výběru dodavatele zpevněných ploch kolem 

obecního úřadu, kterým je firma BEHOS CZ s.r.o., Jevíčská 92/19, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 

06209360, dle cenové nabídky z výběrového řízení a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo.  

Výsledek hlasování: 4 x PRO, 3 x NEPŘÍTOMEN (Karlová, Karel, Klug) 
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• Usnesení č. 42/2020: Zastupitelstvo obce Lubník bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek 

veřejné zakázky malého rozsahu na výběr dodavatele akce „Rekonstrukce MK Cesta u Šubrtů“. 

Zastupitelstvo obce Lubník podle článku V. odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

mimo režim zákona rozhodlo o výběru dodavatele rekonstrukce cesty, kterým je firma MADOS MT s.r.o., 

Lupenice 51, 51741 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25297899, dle cenové nabídky z výběrového řízení a pověřuje 

starostu obce k uzavření smlouvy o dílo.  

Výsledek hlasování: 4 x PRO, 3 x NEPŘÍTOMEN (Karlová, Karel, Klug) 

• Usnesení č. 43/2020: Zastupitelstvo obce Lubník podle článku IV. odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu mimo režim zákona rozhodlo o výběru dodavatele na projektovou dokumentaci 

chodníku u horní zastávky, kterým je firma Laboro ateliér s.r.o., BJ. Krawce 1130, 56501 Choceň, IČ: 

03706940, dle cenové nabídky z výběrového řízení a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo.  

Výsledek hlasování: 4 x PRO, 3 x NEPŘÍTOMEN (Karlová, Karel, Klug) 

• Usnesení č. 44/2020: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 980/1 – trvalý travní 

porost, o celkové výměře 61 m2 v k.ú. Lubník dle přílohy č. 2.  

Výsledek hlasování: 4 x PRO, 3 x NEPŘÍTOMEN (Karlová, Karel, Klug) 

 

 

 

        

        Mgr. Martin P. Totušek  
                                                          starosta obce 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 21. 9. 2020 

Sejmuto dne:  


