ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUBNÉ
KONANÉHO DNE 28.5.2020
PŘÍTOMNI: Zuzana Kačerovská, Jaroslav Karmazín, Pavel Karmazín, Věra Kalábová, Vladimír
Pařil
NEPŘÍTOMNI: 2 (Jiří Bábor, Iva Valoušková)
ZAHÁJENÍ: 18.30 hodin
UKONČENÍ: 20.00 hodin
MÍSTO JEDNÁNÍ: Obecní úřad Lubné, č.p. 19
PROGRAM:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Schvalování Protokolu o schválení účetní uzávěrky
5. Schvalování Návrhu závěrečného účtu obce za rok 2019
6. Schvalování Smlouvy o příspěvku a zajištění dotačního řízení ve věci spolufinancování
sociálních služeb v síti ORP Tišnov na rok 2020
7. Schvalování zařazení území obce do území působnosti MAS na programové období 2021–
2027
8. Různé
9. Diskuze
10. Závěr
1) ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání Zastupitelstva obce Lubné bylo zahájeno v 18.30 hodin starostkou obce Zuzanou
Kačerovskou (dále jen „předsedající“).
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Lubné
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 20.5.2020 do 28.5.2020.
Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) se zasedání zastupitelstva
obce Lubné účastnilo 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva),
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (dle § 92 odst. 3 zákona o obcích).
2) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Vladimíra Pařila a Pavla Karmazína a
zapisovatelem Věru Kalábovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lubné určuje ověřovateli zápisu Vladimíra Pařila a Pavla Karmazína a
zapisovatelem Věru Kalábovou.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
USNESENÍ Č. 9/2020 BYLO SCHVÁLENO
3) SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou.
Předsedající dala hlasovat o návrhu programu:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu

4. Schvalování Protokolu o schválení účetní uzávěrky
5. Schvalování Návrhu závěrečného účtu obce za rok 2019
6. Schvalování Smlouvy o příspěvku a zajištění dotačního řízení ve věci spolufinancování
sociálních služeb v síti ORP Tišnov na rok 2020
7. Schvalování zařazení území obce do území působnosti MAS na programové období 2021–
2027
8. Různé
9. Diskuze
10. Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lubné schvaluje program zasedání:
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
USNESENÍ Č. 10/2020 BYLO SCHVÁLENO
4. Schvalování Protokolu o schválení účetní závěrky
Předsedající seznámila zastupitelstvo obce s Protokolem o schválení účetní uzávěrky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Protokol o schválení účetní závěrky.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
USNESENÍ Č. 11/2020 BYLO SCHVÁLENO
5. Schvalování Návrhu závěrečného účtu obce za rok 2019
Předsedající seznámila zastupitelstvo obce s Návrhem závěrečného účtu obce za rok 2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2019 s výrokem „s výhradami“.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
USNESENÍ Č. 12/2020 BYLO SCHVÁLENO
6. Schvalování Smlouvy o příspěvku a zajištění dotačního řízení ve věci spolufinancování
sociálních služeb v síti ORP Tišnov na rok 2020
Předsedající seznámila zastupitelstvo obce s požadavkem z ORP Tišnov na schválení Smlouvy
o příspěvku a zajištění dotačního řízení ve věci spolufinancování sociálních služeb v síti ORP
Tišnov na rok 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o příspěvku a zajištění dotačního řízení ve věci
spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Tišnov na rok 2020.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
USNESENÍ Č. 13/2020 BYLO SCHVÁLENO
7. Schvalování zařazení území obce do území působnosti MAS Brána Vysočiny na
programové období 2021–2027
Předsedající seznámila zastupitelstvo obce s možností pokračovat v zařazení území obce do
územní působnosti MAS Brána Vysočiny na programové období 2021-2027.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení obce do územní působnosti MAS Brána Vysočiny na
programové období 2021-2027.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
USNESENÍ Č. 14/2020 BYLO SCHVÁLENO

8. Různé
Předsedající seznámila zastupitelstvo obce s rozpočtovým opatřením č.1/2020, č.2/2020 a
č.3/2020.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Starostka obce seznámila zastupitelstvo obce s vyjádřením souhlasu s umístěním zařízení a
prováděním prací pro stavbu „Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic
GSM-R“, o který zažádala společnost IXPROJEKTA s.r.o. dopisem ze dne 12.3.2020.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Předsedající seznámila zastupitelstvo obce s nabídkou služby „senior taxi“ v Tišnově a s
možností pořízení „senior tlačítka“ pro přivolání pomoci pro místní občany.
Zastupitelstvo obce vedlo diskuzi se závěrem, že žádné z nabídek nebude využito.
Zastupitelstvo obce diskutovalo podnět od místního chataře, aby byla umístěna závora nebo
značku „zákaz vjezdu“ na obecní cestu vedoucí od domu č.p. 4 směrem k lesu.
Zastupitelstvo obce podnět nepodpořilo.
9. Diskuze
Byl diskutován podnět jednoho ze zastupitelů týkající se změny územního plánu obce a
podnět k reklamaci úpravy povrchu obecní silnice vedoucí kolem hasičky směrem k domu
č.p. 5, která se po zasypání výkopů pro instalaci vedení veřejného osvětlení drolí.
Starostka obce navrhla revizi smlouvy o dodávce pitné vody s obcí Níhov.
10. Závěr
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 20:00 hodin.
PŘÍLOHY ZÁPISU
1) Prezenční listina
2) Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019
ZÁPIS BYL VYHOTOVEN: 4.6.2020
ZAPISOVATEL: Věra Kalábová
OVĚŘOVATELÉ: Pavel Karmazín
Vladimír Pařil

Starosta obce: Zuzana Kačerovská

