
Obec Lubná
Zastupitelstvo obce

Souhrn usnesení

5. zasedání zastupitelstva obce, konané dne
28.  března 2019 v 18:00 hod. Obecní úřad Lubná

K bodu 1
Schválení účetní závěrky obce Lubná za rok 2018
Zastupitelstvo usnesením č. ZOL/27/03/19

schvaluje
účetní závěrku obce Lubná sestavenou ke dni 31.12.2018  -bez výhrad

K bodu 2
Schválení závěrečného účtu obce Lubná za rok 2018
Zastupitelstvo usnesením č. ZOL/28/03/19

1.     berenavědomí

zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečný účet obce Lubná
za účetní období  2018

2.     schvaluje

závěrečný účet obce Lubná za rok 2018 -bez výhrad

K bodu 3
Schválení účetní závěrky Mš Lubná za rok 2018
Zastupitelstvo usnesením č. ZOL/29/03/19

schvaluje
účetní závěrku Příspěvkové organizace Mateřská škola Lubná sestavenou ke dni 31.12.2018 -bez
výhrad

K bodu 4
Schválení hospodářského výsledku MŠ Lubná za rok 2018
Zastupitelstvo usnesením č. ZOL/30/03/19

1.   schvaluje

výsledek hospodaření MŠ Lubná za rok 2018 s přebytkem ve výši 20.107,66 Kč a převod těchto
prostředků do rezervního fondu ve výši  10107,66,-Kč a do fondu odměn  10 000,-Kč

2.   ukládá

starostovi obce zabezpečit převod finančních prostředků dle bodu  1. tohoto usnesení

Termín  :  10.4.  2018

K bodu 5
Smlouva o budoucí kupní smlouvě parc. č. 2106
Zastupitelstvo usnesením č. ZOL/31/03/19

1.     schvaluje

a)    prodej části pozemku  parc.  č. 2106 -18 m2 po vyměření jedinému zájemci  František Nedbal `
b)    smlouvu o budoucí kupní smlouvě prodeji v předloženém znění

2.     ukládá



starostovi obce uzavřít smlouvu dle bodu  1. tohoto usnesení

Termín  :  15.  4.  2019

K bodu 6
Smlouva o právu provést změnu stavby -ŘS
Zastupitelstvo usnesen ím č. ZOL/32/03/19

1.      schvaluje

smlouvu s ŘS ZIínského kraje o právu provést změnu stavby ,,Silnice 111/36738:  Lubná, průjezdní úsek"
v předloženém znění

2.       ukládá

starostovi obce uzavřít smlouvu a doručit ŘS ZIínského kraje

Termín  :  10.  4.  2019

K bodu s
Stanovení výše stočného ze stokové sítě v obci Lubná
Zastupitelstvo usnesen ím Č. ZOL/33/03/19

1.      schvaluje

a)    výběr stočného ze stokové sítě v obci Lubná
b)    cenu stočného na osobu a rok dle vzorce -35 m3x 35,-Kč = 1.225-Kč
c)    cenu stočného za rekreační objekt ve výši ceny za jednu osobu

2.       ukládá

starostovi obce
1.     lnformovat občany písemným oznámením o přijatém usnesení dále elektronicky,  rozhlasem.
2.     Doručit občanům (odběratelům) registrační formulář.
3.     Uzavřít s odběrateli smlouvu o odvádění odpadních vod v souladu s bodem  1.  b),c) tohoto usnesení

Termín : průběžně

K bodu 10
Rozpočtové opatření č. 3
Zastupitelstvo usnesením č. ZOL/34/03/19

1.      schvaluje

rozpočtové opatření č. 3 v předloženém znění

2.       ukládá

starostovi obce zapracovat opatření do rozpočtu obce na rok 2019

Termín  :  5.  4.  2019

K bodu 11
Prodejní ceny pohlednic obce Lubná
Zastupitelstvo usnesen ím č. ZOL/35/03/19

1.       schvaluje

prodejní cenu jednoho kusu pohlednice za částku  15,- Kč

2.       ukládá

starostovi obce informovat občany o možnosti zakoupení pohlednic obce

Termín  :  15.  4.  201 '/ -- -
Lubná   28.3.  2019 OBEC  LUBNÁi

767  01   I<roměríž  .2.
g. Jan Kováč -starosta


