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VÝPIS USNESENÍ č. 4/2021 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 16.06.2021 

 
• Usnesení č. 30/2021: Zastupitelstvo obce Lubník určilo ověřovateli zápisu Elišku Čapkovou a Karla Šilara a 

zapisovatelem Martina P. Totuška. 
Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 31/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo program zasedání dne 16.06.2021.  
Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 32/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 
ze dne 12.05.2021.  
Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 33/2021: Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku p.č. 187/1 – zahrada, o celkové výměře 
878 m2 v k.ú. Lubník panu M.T., bytem xxx, za jednotkovou cenu 150 Kč/m2 s připočtením nákladů obce 
spojených s tímto prodejem a pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy.   
Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x ZDRŽEL SE (Karel, Karlová) 

• Usnesení č. 34/2021: Zastupitelstvo obce Lubník projednalo návrh závěrečného účtu obce Lubník za rok 
2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 a souhlasilo s celoročním 
hospodařením, a to bez výhrad. 
Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 35/2021: Zastupitelstvo obce Lubník v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na 

schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, projednalo a schválilo účetní závěrku 
obce Lubník, Lubník 94, Lanškroun, IČO: 00279196 sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020 s výrokem, 
že bylo zjištěno, že schvalovaná účetní závěrka v rozsahu předložených podkladů k 31.12.2020 poskytuje 
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 
Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 36/2021: Zastupitelstvo obce Lubník se v souladu s ust. § 39 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, seznámilo se schváleným 
závěrečným účtem Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko za rok 2020, a to včetně 
zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za tentýž rok. 
Výsledek hlasování: 7 x PRO 

 

  

 
        Mgr. Martin P. Totušek   
                                                          starosta obce  

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 17.06.2021 

Sejmuto dne:  

 


