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VÝPIS USNESENÍ č. 3/2021 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 12.05.2021 

• Usnesení č. 19/2021: Zastupitelstvo obce Lubník určilo ověřovateli zápisu Hanu Brejšovou a Jakuba Karla a 
zapisovatelem Martina P. Totuška. 
Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Klug) 

• Usnesení č. 20/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo program zasedání dne 12.05.2021.  
Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Klug) 

• Usnesení č. 21/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 
ze dne 17.03.2021.  
Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 22/2021: Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 166 – ostatní plocha, o 
celkové výměře 311 m2 v k.ú. Lubník dle přílohy č. 2.  
Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 23/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 187/1 – zahrada, o 
celkové výměře 878 m2 v k.ú. Lubník dle přílohy č. 3. 
Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 24/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu obce na rok 
2021: 
-  navýšení výdajů ve výši 850.000 Kč v paragrafu 2212 – silnice, v položce 6121 – budovy, haly, stavby; 
-  8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech. 
Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 25/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo navýšení ceny díla „Rekonstrukce MK cesta u 
Šubrtů“ o vícepráce v hodnotě 771.122,24 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce k uzavření Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dílo ze dne 30.09.2020 s podstatnými náležitostmi dle předloženého návrhu v příloze č. 4. 
Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 26/2021: Zastupitelstvo obce Lubník zrušilo usnesení Zastupitelstva obce Lubník č. 16/2021 ze 
dne 17.03.2021. 
Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 27/2021: Zastupitelstvo obce Lubník rozhodlo podle článku IV. odst. 1 Pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona o výběru dodavatele sadebního materiálu k akci 
„Regenerace zeleně v intravilánu obce Lubník“, kterým je firma Ovocné a okrasné školky s.r.o., Dobrovského 

1158, 563 01 Lanškroun; IČO: 64802825 dle cenové nabídky z výběrového řízení. 
Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 28/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu 
obnovy venkova Pardubického kraje za účelem poskytnutí neinvestiční dotace na provoz obchodu ve 
výši 76.860 Kč dle přílohy č. 5. 

Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 29/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu 
obnovy venkova Pardubického kraje za účelem poskytnutí investiční dotace na akci „Rozšíření 
veřejného osvětlení“ ve výši 100.000 Kč dle přílohy č. 6. 
Výsledek hlasování: 7 x PRO  

 
        Mgr. Martin P. Totušek  
                                                          starosta obce  

Vyvěšeno dne: 13.05.2021 

Sejmuto dne:  

 


