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VÝPIS USNESENÍ č. 7/2021 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 10.11.2021 

 
• Usnesení č. 56/2021: Zastupitelstvo obce Lubník určilo ověřovateli zápisu Jakuba Karla a Petra Kluga a 

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

• Usnesení č. 57/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo program zasedání dne 10.11.2021.  
Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 58/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 
ze dne 22.09.2021.  
Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 59/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo Smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. IV-12-
2023656 se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín; IČO: 
24729035.   
Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x PROTI (Klug) 

• Usnesení č. 60/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických 
komunikací č. HK 2021_0078 se společností CETIN a.s, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 IČO: 
04084063. 
Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 61/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo Smlouvu o poskytnutí programové účelové 

dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 
z rozpočtu Pardubického kraje pro rok 2021 (ev.č. OKŘ/21/74969).  
Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 62/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo prodej dílu „a“ z pozemku p. č. 971 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Lubník o celkové výměře 166 m2, který vznikl oddělením na základě 

geometrického plánu č. 462-300/2021 ze dne 19.08.2021, z pozemku p. č. 971 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o celkové výměře 1380 m2, nacházejícím se v k.ú. Lubník, který je zapsán na listu vlastnictví č. 
10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, panu J.B., 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: 7 x PRO 

• Usnesení č. 63/2021: Zastupitelstvo obce Lubník podle článku IV. odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu mimo režim zákona rozhodlo o výběru zhotovitele „Modernizace spolkové 
místnosti s kuchyní – stavební úpravy“, kterým je společnost ISOTEP s.r.o., Královéhradecká 1089, 56201 
Ústí nad Orlicí; IČO: 25263498, dle cenové nabídky z výběrového řízení a pověřuje starostu obce k uzavření 

smlouvy o dílo. 
Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 64/2021: Zastupitelstvo obce Lubník podle článku IV. odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu mimo režim zákona rozhodlo o výběru dodavatele „Modernizace spolkové 
místnosti s kuchyní – vybavení kuchyně“, kterým je Tomáš Jurajda, Lubník 88, 56301 Lanškroun; IČO: 
75935473, dle cenové nabídky z výběrového řízení a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo. 
Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 65/2021: Zastupitelstvo obce Lubník podle článku IV. odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu mimo režim zákona rozhodlo o výběru zhotovitele „Obnova jihovýchodní a 
jihozápadní části hřbitovní zdi v Lubníku“, kterým je společnost BEHOS CZ s.r.o., Jevíčská 92/19, 57101 
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Moravská Třebová; IČO: 06209360, dle cenové nabídky z výběrového řízení a pověřuje starostu obce k 
uzavření smlouvy o dílo. 
Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 66/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo snížení ceny díla „Posílení funkčnosti krajinných 
prvků podél cesty v Lubníku“ o 4.290 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce k uzavření Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dílo ze dne 26.03.2021. 
Výsledek hlasování: 7 x PRO 

 

 

 

  

 

        Mgr. Martin P. Totušek   
                                                          starosta obce  

 

 

Vyvěšeno dne: 11.11.2021 

Sejmuto dne:  

 


