ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUBNÉ
KONANÉHO DNE 7.5.2022
PŘÍTOMNI: Zuzana Kačerovská, Pavel Karmazín, Věra Kalábová, Vladimír Pařil, Jaroslav
Karmazín, Iva Valoušková
NEPŘÍTOMNI: 1 (Jiří Bábor)
ZAHÁJENÍ: 19.00 hodin
UKONČENÍ: 20.30 hodin
MÍSTO JEDNÁNÍ: Obecní úřad Lubné, č.p. 19
PROGRAM:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Vydání Změny č. 1 územního plánu Lubné
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
6. Schválení Smlouvy o příspěvku a zajištění dotačního řízení ve věci spolufinancování
sociálních služeb v síti ORP Tišnov na rok 2022
7. Rozpočtové opatření č. 01/22 a 02/2022
8. Revitalizace rybníka – výsledky rozboru sedimentu a z něj plynoucí další kroky
9. Pomoc Ukrajině
10.Využití grantu WiFi4EU
11.Různé
12.Diskuze
13.Závěr
1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání Zastupitelstva obce Lubné bylo zahájeno v 19.00 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 30.4.2022 do 7.5.2022.
Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) se zasedání zastupitelstva
obce Lubné účastnilo 6 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 Ivu Valouškovou a Jaroslava Karmazína a
zapisovatelem Věru Kalábovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lubné určuje ověřovateli zápisu Ivu Valouškovou a Jaroslava
Karmazína a zapisovatelem Věru Kalábovou.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
USNESENÍ Č. 03/2022 BYLO SCHVÁLENO
3. SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou. Předsedající
dala hlasovat o návrhu programu:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lubné schvaluje program zasedání:
1. Zahájení

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Vydání Změny č. 1 územního plánu Lubné
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
6. Schválení Smlouvy o příspěvku a zajištění dotačního řízení ve věci spolufinancování
sociálních služeb v síti ORP Tišnov na rok 2022
7. Rozpočtové opatření č. 01/22 a 02/22
8. Revitalizace rybníka – výsledky rozboru sedimentu a z něj plynoucí další kroky
9. Pomoc Ukrajině
10.Využití grantu WiFi4EU
11.Různé
12.Diskuze
13.Závěr
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
USNESENÍ Č. 04/2022 BYLO SCHVÁLENO
4. VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUBNÉ
Předsedající informovala zastupitelstvo obce, že všechny náležitosti potřebné k vydání
změny č. 1 územního plánu Lubné byly provedeny, zbývá vydání změny odsouhlasit
zastupitelstvem obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lubné v souladu se zmocněním dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také
„stavební zákon“), a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále také „správní řád“),
1. ověřilo ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona soulad Změny č. 1 územního plánu
Lubné
- s Politikou územního rozvoje ČR 2008 ve znění Aktualizace č. 1,2,3,5,4
- se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje ve znění Aktualizací č. 1 a 2
- se stanovisky dotčených orgánů,
2. souhlasí s předloženým návrhem Změny č. 1 územního plánu Lubné a s výsledky jeho
projednání,
3. nerozhoduje podle § 172 odst. 5 správního řádu o námitkách uplatněných proti Změně č.
1 Územnímu plánu Lubné, neboť nebyly žádné uplatněny,
4. vydává na základě § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona Změnu č. 1 územního plánu
Lubné formou opatření obecné povahy podle správního řádu tak, jak bylo předloženo
pořizovatelem.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
USNESENÍ Č. 05/2022 BYLO SCHVÁLENO
5. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2021
Předsedající seznámila zastupitelstvo obce s výsledkem přezkoumání hospodaření obce za
rok 2021 – přezkoumání bylo uzavřeno s výsledkem „bez chyb a nedostatků“.
Zastupitelstvo bere na vědomí
6. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O PŘÍSPĚVKU A ZAJIŠTĚNÍ DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ VE VĚCI
SPOLUFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SÍTI ORP TIŠNOV NA ROK 2022
Předsedající seznámila zastupitelstvo obce s návrhem Smlouvy o příspěvku a zajištění
dotačního řízení ve věci spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Tišnov na rok 2022.
Jedná se o částku 3700 Kč.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o příspěvku a zajištění dotačního řízení ve věci
spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Tišnov na rok 2022 v částce 3.700,- Kč.
Starostka obce je pověřena uzavřením smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
USNESENÍ Č. 06/2022 BYLO SCHVÁLENO
7. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 01/22 A 02/22
Předsedající seznámila zastupitelstvo obce s rozpočtovými opatřeními č. 01/22 a 02/22.
Zastupitelstvo bere na vědomí
8. REVITALIZACE RYBNÍKA – VÝSLEDKY ROZBORU SEDIMENTU A Z NĚJ PLYNOUCÍ DALŠÍ
KROKY
Předsedající informovala zastupitelstvo obce, že také v kontrolním vzorku odebraném ze
sedimentu rybníka byl překročen limit stanovený pro výskyt polyaromátů, zkratka PAU.
Zastupitelstvo se shodlo, že bude osloven odbor životního prostředí MěÚ Tišnov (či JMK) pro
zjištění postupu v této problematice, dále že bude oslovena odborná firma, která by mohla
být nápomocna nejen s návrhem možného postupu při likvidaci sedimentu, ale i
s možnostmi získání dotace na financování této činnosti. Starostka obce byla těmito kroky
pověřena.
9. POMOC UKRAJINĚ
Diskutovala se finanční pomoc na podporu uprchlíků z válkou postižené Ukrajiny.
Zastupitelstvo se shodlo, že vzhledem k tomu, že obec nedisponuje majetkem, který by mohl
být využit pro ubytování uprchlíků, vidí smysl v lokální finanční pomoci. Předsedající navrhla
pro tyto účely vyčlenění částky 100 tis. Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyčlenění částky 100 tis. Kč na lokální podporu uprchlíků z
válkou postižené Ukrajiny.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 1 Zdrželi se 0
USNESENÍ Č. 07/2022 BYLO SCHVÁLENO
10.VYUŽITÍ GRANTU WIFI4EU
Obec Lubné získala grant na výstavbu veřejné WiFi sítě ve výši až 15 000 EUR. Předsedající
seznámila zastupitele obce s návrhem řešení od firmy AB-NET s.r.o. a dala o využití grantu a
návrhu řešení hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje využití grantu WiFi4EU v souladu s předloženým návrhem.
Výsledek hlasování: Pro 1 Proti 5 Zdrželi se 0
USNESENÍ Č. 08/2022 NEBYLO SCHVÁLENO
11.RŮZNÉ
Pan Martin Pestr z Borek, který obci vyváží bio odpad, žádá o uzavření smlouvy o dílo na svoz
bioodpadu, předsedající seznámila zastupitelstvo obce s návrhem smlouvy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o dílo na svoz bioodpadu mezi obcí Lubné a
panem Martinem Pestrem z Borek. Starostka obce je pověřena uzavřením smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
USNESENÍ Č. 09/2022 BYLO SCHVÁLENO
Předsedající informovala o schůzce se SÚS JMK, která se týkala projektové dokumentace na
rekonstrukci silničního mostu 3896/3 na Kutinách.

12.DISKUZE
Diskutovalo se o případném dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení a plánovaných
kulturních akcích v obci v letním období.
PŘÍLOHY ZÁPISU
1) Prezenční listina
ZÁPIS BYL VYHOTOVEN: 12.5.2022
ZAPISOVATEL: Věra Kalábová
OVĚŘOVATELÉ: Iva Valoušková
Jaroslav Karmazín
Starosta obce: Zuzana Kačerovská

