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VÝPIS USNESENÍ č. 1/2021 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 10.02.2021 

• Usnesení č. 1/2021: Zastupitelstvo obce Lubník určilo ověřovateli zápisu Jakuba Karla a Petra Kluga a 

zapisovatelem Martina P. Totuška.  

Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 2/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo program zasedání dne 10.02.2021.  

Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 3/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 

ze dne 16.12.2020.  

Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 4/2021: Zastupitelstvo obce schválilo veřejnou finanční podporu pro projekt „Provoz CSS 

Lanškrounsko – udržitelnost“ žadatele Lanškrounsko, nám. J. M. Marků 12, 56301 Lanškroun; IČO: 

70902640 za období od 01.01.2020 do 30.06.2020, ve výši 5.310,- Kč.  

Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 5/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo prodej pozemku p.č. 701/6 – zahrada, o celkové 

výměře 1395 m2 v k.ú. Lubník panu J.Š., bytem xxx a paní E.H., bytem xxx, za jednotkovou cenu 200 Kč/m2 

s připočtením nákladů obce spojených s tímto prodejem a pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy.  

Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 6/2021: Zastupitelstvo obce Lubník rozhodlo vyhovět žádosti o formální změnu dodavatele ve 

veřejné zakázce malého rozsahu na služby na akci „Technická infrastruktura p.č. 2229/2“, kterou předložil 

Ing. Jiří Poláček – Projektová činnost ve výstavbě, Jamné nad Orlicí 309, 561 65; IČO: 01427121, který byl 

usnesením zastupitelstva č. 63/2020 ze dne 09.12.2020 vybrán jako zhotovitel uvedené projektové 

dokumentace, tak aby na místo s ním byla smlouva o dílo uzavřena s právnickou osobou S-PROJEKT s.r.o., 

Kunčice 298, 56151 Letohrad; IČO: 07917929 dle jejich nabídky ze dne 20.10.2020 s tím, že cena a ostatní 

podmínky se nemění, původně vybraný zhotovitel Ing. Jiří Poláček bude i nadále hlavním projektantem akce 

a pověřuje starostu obce k uzavření příslušné smlouvy o dílo ve smyslu tohoto usnesení. 

Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 7/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo zprávu o inventarizaci majetku a závazků za rok 
2020 dle přílohy č. 2. Zastupitelstvo obce Lubník dále schválilo na návrh inventarizační komise vyřazení 
drobného dlouhodobého hmotného majetku vedeného na účtu 028 v celkové pořizovací ceně 88.441,- Kč.  
Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 8/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo Dohodu o výběru poplatků a předání dokladů se 

společností EKOLA České Libchavy s.r.o., České Libchavy 172, 561 14; IČO: 49813862 k přebírání 

komunálního odpadu od obce Lubník. 

Výsledek hlasování: 7 x PRO 

  

        Mgr. Martin P. Totušek  
                                                          starosta obce  


