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čj.: ou 139/2020 
Počet listů: 2 
Počet příloh: 0 
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Datum: 13.2.2019 

 

VÝPIS USNESENÍ  č. 2/2020 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 08.06.2020 

 

• Usnesení č. 07/2020 Zastupitelstvo obce Lubník určilo ověřovatelem zápisu Jakuba Karla a Karla Šilara 

a zapisovatelkou Radku Karlovou.  

Výsledek hlasování: 6x PRO 

• Usnesení č. 08/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo program zasedání dne 08.06.2020.  

Výsledek hlasování: 6x PRO 

• Usnesení č. 09/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo kontrolu usnesení ze zasedání 

zastupitelstva obce dne 09.03.2020.  

Výsledek hlasování: 6x PRO 

• Usnesení č. 10/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo prodej pozemku p. č. 160 – trvalý travní 

porost, o výměře 148 m2 v k. ú. Lubník manželům J., 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: 6x PRO 

• Usnesení č. 11/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo záměr prodeje pozemku p. č. 701/6 – 

zahrada, o celkové výměře 1395 m2 v k. ú. Lubník ve variantě A dle přílohy č. 2.    

Výsledek hlasování: 6x PRO 

• Usnesení č. 12/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo záměr prodeje pozemku p. č. 307/4 – 

zahrada, o celkové výměře 1075 m2 v k. ú. Lubník ve variantě A dle přílohy č. 3.    

Výsledek hlasování: 6x PRO 

• Usnesení č. 13/2020 Zastupitelstvo obce Lubník rozhodlo úplatně nabýt do majetku obce pozemek 

p. č. 600/26 – orná půda, o celkové výměře 254 m2 v k. ú. Lubník z podílového spoluvlastnictví pana 

J. Ch., bytem xxx, pana J. H., bytem xxx a paní J. H., bytem xxx, a to za jednotkovou cenu 30 Kč/m2,  

jež bude mezi prodávající rozdělena podle jejich spoluvlastnických podílů.     

Výsledek hlasování: 6x PRO 

• Usnesení č. 14/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje zařazení území obce Lubník do územní 

působnosti Místní akční skupiny Lanškrounsko, z. s. na období 2021 – 2027.      

Výsledek hlasování: 5x PRO, 1x ZDRŽEL SE (Čapková) 

• Usnesení č. 15/2020 Zastupitelstvo obce Lubník se seznámilo se zápisem z jednání finančního výboru 

ze dne 27.05.2020.  

Výsledek hlasování: 6x PRO 

• Usnesení č. 16/2020 Zastupitelstvo obce Lubník projednalo návrh závěrečného účtu obce Lubník 

za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 a souhlasilo s celoročním 

hospodařením, a to bez výhrad.   

Výsledek hlasování: 6x PRO 

• Usnesení č. 17/2020 Zastupitelstvo obce Lubník v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích 

na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, projednalo a schválilo 
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účetní závěrku obce Lubník, Lubník 94, Lanškroun, IČO: 00279196 sestavenou k rozvahovému dni 

31.12.2019 s výrokem, že bylo zjištěno, že schvalovaná účetní závěrka v rozsahu předložených 

podkladů k 31.12.2019 poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní 

jednotky.    

Výsledek hlasování: 6x PRO 

• Usnesení č. 18/2020 Zastupitelstvo obce Lubník zamítlo žádost čj. ou 41/2020 ze dne 18.03.2020 

o odkoupení části obecního pozemku p. č. 301/13 a části p. č. 868 v k. ú. Lubník.  

Výsledek hlasování: 6x PRO 

• Usnesení č. 19/2020 Zastupitelstvo obce Lubník zamítlo žádost čj. ou 135/2020 ze dne 03.06.2020 

o odkoupení části obecního pozemku p. č. 190/2 v k. ú. Lubník.   

Výsledek hlasování: 6x PRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        

        Mgr. Martin Prokop Totušek 
                                            starosta obce 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 10.06.2020 

Sejmuto dne:  


