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VÝPIS USNESENÍ č. 8/2021 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 15.12.2021 

 
• Usnesení č. 67/2021: Zastupitelstvo obce Lubník určilo ověřovateli zápisu Radku Karlovou a Karla Šilara a 

zapisovatelem Martina P. Totuška. 
Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 

• Usnesení č. 68/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo program zasedání dne 15.12.2021.  
Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 

• Usnesení č. 69/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 
ze dne 10.11.2021.  
Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 

• Usnesení č. 70/2021: Zastupitelstvo obce Lubník projednalo předložený návrh rozpočtu obce Lubník na rok 

2022. Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje: 

- rozpočet obce Lubník na rok 2022 dle přílohy č. 2, který počítá: 

- s celkovými příjmy: 12.750.000 Kč 

- s celkovými výdaji: 13.750.000 Kč 

- zapojení prostředků z minulých let ke splátkám úvěrů, které činí 462.427 Kč 

- závazné ukazatele rozpočtu obce Lubník na rok 2022 dle přílohy č. 3 

Rozpočet je koncipován jako schodkový. Schodek rozpočtu ve výši 1.000.000 Kč bude pokryt přebytky z 

minulých let. 

Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 

• Usnesení č. 71/2021: Zastupitelstvo obce Lubník rozhodlo poskytnout dotaci ve výši 60.000 Kč Petře 
Bernátkové, Tatenice 180, Lanškroun, IČ 75272911, na provoz obchodu se smíšeným zbožím a uzavřít 
příslušnou veřejnoprávní smlouvu dle přílohy č. 4. 
Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 

• Usnesení č. 72/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace k akci 
„Rekonstrukce místních komunikací v Lubníku“ dle vyhlášené výzvy č. 1/2022/117D8210 z podprogramu 
„Podpora obnovy a rozvoje venkova“ pro dotační titul „Podpora obnovy místních komunikací“ v gesci 
Ministerstva pro místní rozvoj.  
Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 

• Usnesení č. 73/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, o 
stanovení obecního systému odpadového hospodářství, ve znění dle přílohy č. 5. 
Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 

• Usnesení č. 74/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2021, o 
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ve znění dle přílohy č. 6. 
Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 

• Usnesení č. 75/2021: Zastupitelstvo obce Lubník, v souladu s § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní řízení), v platném znění, souhlasilo s uzavřením dohody o provedení práce mezi obcí Lubník 
(zaměstnavatel) a členkou zastupitelstva obce paní Hanou Brejšovou (zaměstnanec) na úklid prostor 
obecního úřadu na dobu určitou od 01.01.2022 do 31.12. 2022. 
Výsledek hlasování: 4 x PRO, 1 x ZDRŽEL SE (Brejšová), 2 x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 

• Usnesení č. 76/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo rozpočtové opatření č. 24 k rozpočtu obce na rok 
2021: 
- navýšení výdajů ve výši 155.000 Kč v paragrafu 2310 – pitná voda, v položce 6121 – budovy, haly a stavby; 
- navýšení výdajů ve výši 30.000 Kč v paragrafu 3633 – výstavba a údržba inženýrských sítí, v položce 5169 
– ostatní služby; 



  OBEC LUBNÍK 
    Lubník 94, 563 01 Lanškroun 
    IČ: 00279196 
 

 

2 
 

- navýšení výdajů ve výši 70.000 Kč v paragrafu 2212 – silnice, v položce 5171 – opravy a udržování; 
- snížení výdajů ve výši 255.000 Kč v paragrafu 3613 – nebytové hospodářství, v položce 6121 – budovy, 
haly a stavby. 

Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 

• Usnesení č. 77/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo navýšení ceny díla „Vrtaná studna na ppč. 2127, 
k.ú. Lubník“ o 82.780 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce k uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 
27.08.2021. 
Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 

• Usnesení č. 78/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo navýšení ceny díla „Tech. infrastruktura na 
pozemku p.č. 2229/2“ o 25.500 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce k uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 
dílo ze dne 11.02.2021. 
Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 

• Usnesení č. 79/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo plán inventur k provedení inventarizace majetku 

a závazků obce Lubník na rok 2021, ve znění dle přílohy č. 7. 
Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 

• Usnesení č. 80/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo Smlouvu č. 1190900872 o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí České republiky na projekt „Regenerace zeleně v intravilánu obce 
Lubník“. 
Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 

 

 

 

 

 

  

 
        Mgr. Martin P. Totušek   
                                                          starosta obce  

 

 

Vyvěšeno dne: 17.12.2021 

Sejmuto dne:  

 


