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VÝPIS USNESENÍ č. 5/2022 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 14.09.2022 

 
• Usnesení č. 37/2022: Zastupitelstvo obce Lubník určilo ověřovateli zápisu Karla Šilara a Radku Karlovou a 

zapisovatelem Martina P. Totuška. 
Výsledek hlasování: 7 PRO 

• Usnesení č. 38/2022: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo program zasedání dne 14.09.2022.  
Výsledek hlasování: 7 PRO 

• Usnesení č. 39/2022: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 
ze dne 22.06.2022.  
Výsledek hlasování: 7 PRO 

• Usnesení č. 40/2022: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo rozpočtové opatření č. 21 k rozpočtu obce na rok 
2022: 

- navýšení výdajů ve výši 138.000 Kč v paragrafu 3613 – nebytové hospodářství, v položce 6121 

– budovy, haly a stavby; 

- 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 138.000 Kč. 
Výsledek hlasování: 7 PRO 

• Usnesení č. 41/2022: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo rozpočtové opatření č. 22 k rozpočtu obce na rok 
2022: 

- navýšení výdajů ve výši 10.000 Kč v paragrafu 5512 – požární ochrana – dobrovolná část, v položce 
5171 – opravy a udržování; 

- snížení výdajů ve výši 10.000 Kč v paragrafu 3745 – péče o vzhled obce a veřejnou zeleň, v položce 
5011 – platy zaměstnanců. 

Výsledek hlasování: 5 PRO, 2 ZDRŽEL SE (Karlová, Karel) 

• Usnesení č. 42/2022: Zastupitelstvo obce Lubník podle článku IV. odst. 2 Pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu mimo režim zákona rozhodlo o výběru dodavatele „Vybavení kulturního domu – 
bar, kuchyň“, 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 PRO 

• Usnesení č. 43/2022: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo navýšení ceny díla „Stavební úpravy domu č.p. 
95 Lubník“ o vícepráce v hodnotě 58.909,25 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce k uzavření Dodatku č. 3 
ke Smlouvě o dílo ze dne 11.12.2020. 
Výsledek hlasování: 7 PRO 

• Usnesení č. 44/2022: 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 2021, a to včetně 
zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za tentýž rok. 
Výsledek hlasování: 7 PRO 

 

 

        Mgr. Martin P. Totušek   
                                                          starosta obce  

Vyvěšeno dne: 15.09.2022 

Sejmuto dne:  


