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VÝPIS USNESENÍ č. 4/2022 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 22.06.2022 

 
• Usnesení č. 24/2022: Zastupitelstvo obce Lubník určilo ověřovateli zápisu Hanu Brejšovou a Elišku 

Čapkovou a zapisovatelem Martina P. Totuška. 
Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Klug) 

• Usnesení č. 25/2022: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo program zasedání dne 22.06.2022.  
Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Klug) 

• Usnesení č. 26/2022: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 
ze dne 20.05.2022.  
Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Klug) 

• Usnesení č. 27/2022: Zastupitelstvo obce Lubník projednalo návrh závěrečného účtu obce Lubník za rok 
2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 a souhlasilo s celoročním 
hospodařením, a to bez výhrad. 
Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Klug) 

• Usnesení č. 28/2022: 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 31.12.2021 s výrokem, 
že bylo zjištěno, že schvalovaná účetní závěrka v rozsahu předložených podkladů k 31.12.2021 poskytuje 
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.  

Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Klug) 

• Usnesení č. 29/2022: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo rozpočtové opatření č. 12 k rozpočtu obce na rok 
2022: 

- navýšení výdajů ve výši 555.000 Kč v paragrafu 3613 – nebytové hospodářství, v položce 6121 – 
budovy, haly a stavby; 

- 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 555.000 Kč. 
Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Klug) 

• Usnesení č. 30/2022: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo rozpočtové opatření č. 13 k rozpočtu obce na rok 
2022: 

- navýšení výdajů ve výši 704.000 Kč v paragrafu 3613 – nebytové hospodářství, v položce 5137 – 
drobný dlouhodobý hmotný majetek; 

- 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 704.000 Kč. 
Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Klug) 

• Usnesení č. 31/2022: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo rozpočtové opatření č. 14 k rozpočtu obce na rok 
2022: 

- navýšení výdajů ve výši 177.000 Kč v paragrafu 3412 – sportovní zařízení, v položce 6121 – budovy, 
haly a stavby; 

- 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 177.000 Kč. 
Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Klug) 

• Usnesení č. 32/2022: Zastupitelstvo obce Lubník podle článku V. odst. 2 Pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu mimo režim zákona rozhodlo o výběru dodavatele „Vybavení společenského sálu“, 
kterým je společnost TON a.s., Michaela Thoneta 148, 76861 Bystřice pod Hostýnem; IČO: 49970585, dle 
cenové nabídky z výběrového řízení a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo. 
Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Klug) 
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• Usnesení č. 33/2022: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo navýšení ceny díla „Stavební úpravy domu č.p. 
95 Lubník“ o vícepráce v hodnotě 456 877,05 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce k uzavření Dodatku č. 2 
ke Smlouvě o dílo ze dne 11.12.2020. 
Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Klug) 

• Usnesení č. 34/2022: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo navýšení ceny díla „Multifunkční hřiště v obci 
Lubník“ o vícepráce v hodnotě 116 771,90 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce k uzavření Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dílo ze dne 30.07.2021. 
Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Klug) 

• Usnesení č. 35/2022: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo snížení ceny díla „Obnova jihovýchodní a 
jihozápadní části hřbitovní zdi v Lubníku“ o méněpráce v hodnotě 13 604,94 Kč bez DPH a pověřuje starostu 
obce k uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17.01.2022. 
Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Klug) 

• Usnesení č. 36/2022: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo prodej pozemku p. č. 871/9 – ostatní plocha, jiná 
plocha, v k.ú. Lubník o celkové výměře 56 m2, který vznikl oddělením na základě geometrického plánu č. 
468-166/2022 ze dne 03.05.2022, z pozemku p. č. 871/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové 
výměře 3147 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 M. T., 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: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Klug) 

 

        Mgr. Martin P. Totušek   

                                                          starosta obce  

 

 

Vyvěšeno dne: 27.06.2022 

Sejmuto dne:  


