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VÝPIS USNESENÍ č. 2/2022 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 27.04.2022 

 
• Usnesení č. 8/2022: Zastupitelstvo obce Lubník určilo ověřovateli zápisu Karla Šilara a Radku Karlovou a 

zapisovatelem Martina P. Totuška. 
Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 X NEPŘÍTOMEN (Čapková) 

• Usnesení č. 9/2022: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo program zasedání dne 27.07.2022.  
Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 X NEPŘÍTOMEN (Čapková) 

• Usnesení č. 10/2022: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 
ze dne 23.02.2022.  
Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 X NEPŘÍTOMEN (Čapková) 

• Usnesení č. 11/2022: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu obce na rok 
2022: 

- navýšení výdajů ve výši 340.000 Kč v paragrafu 3613 – nebytové hospodářství, v položce 6121 – budovy, 
haly a stavby; 

- 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 340.000 Kč. 
Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 X NEPŘÍTOMEN (Čapková) 

• Usnesení č. 12/2022: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu obce na rok 
2022: 

- snížení příjmů ve výši 84.700 Kč v položce 4213 – investiční transfery ze státních fondů; 

- snížení výdajů ve výši 84.700 Kč v paragrafu 1039 – lesní hospodářství, v položce 6122 – stroje, přístroje 
a zařízení. 

Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 X NEPŘÍTOMEN (Čapková) 

• Usnesení č. 13/2022: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu obce na rok 
2022: 

- snížení výdajů ve výši 80.000 Kč v paragrafu 1039 – lesní hospodářství, v položce 6122 – stroje, přístroje, 
zařízení; 

- zvýšení výdajů ve výši 80.000 Kč v paragrafu 3639 – komunální služby a územní rozvoj, v položce 5139 
– nákup materiálu. 

Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 X NEPŘÍTOMEN (Čapková) 

• Usnesení č. 14/2022: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo navýšení ceny díla „Stavební úpravy domu č.p. 
95 Lubník“ o vícepráce v hodnotě 506 954,21 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce k uzavření Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o dílo ze dne 11.12.2020.  
Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 X NEPŘÍTOMEN (Čapková) 

• Usnesení č. 15/2022: 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 2022 (ev.č. OKŘ/22/21830).  
Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 X NEPŘÍTOMEN (Čapková) 

• Usnesení č. 16/2022: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy 
venkova Pardubického kraje za účelem poskytnutí neinvestiční dotace na provoz obchodu ve výši 95 784 
Kč. 
Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 17/2022: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy 
venkova Pardubického kraje za účelem poskytnutí investiční dotace na akci „Vybavení kulturního domu“ ve 
výši 100 000 Kč. 
Výsledek hlasování: 7 x PRO 



  OBEC LUBNÍK 
    Lubník 94, 563 01 Lanškroun 
    IČ: 00279196 
 

 

2 
 

 

• Usnesení č. 18/2022: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 871/9 o 
celkové výměře 56 m2, který vznikl z pozemku p. č. 871/1 – 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. 
Výsledek hlasování: 7 x PRO 

 

 
        Mgr. Martin P. Totušek   
                                                          starosta obce  

 

 

Vyvěšeno dne: 29.04.2022 

Sejmuto dne:  


