ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUBNÉ
KONANÉHO DNE 18.2.2020

PŘÍTOMNI: Jiří Bábor, Zuzana Kačerovská, Jaroslav Karmazín, Pavel Karmazín, Věra
Kalábová, Vladimír Pařil
NEPŘÍTOMNI: 1 (Iva Valoušková)
ZAHÁJENÍ: 18.00 hodin
UKONČENÍ: 19.30 hodin
MÍSTO JEDNÁNÍ: Obecní úřad Lubné, č.p. 19

PROGRAM:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Výsledky závěrečného přezkoumání hospodaření obce
5. Různé
6. Diskuze
7. Závěr

1) ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání Zastupitelstva obce Lubné bylo zahájeno v 18.00 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 10.2.2020 do 18.2.2020.
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 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 6 Proti 0 Zdrželi se 0
USNESENÍ Č. 1/2020 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. Výsledky závěrečného přezkoumání hospodaření obce
5. Různé
6. Diskuze
7. Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lubné schvaluje program zasedání:
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
USNESENÍ Č. 2/2020 BYLO SCHVÁLENO
4. Výsledky závěrečného přezkoumání hospodaření obce
Předsedající seznámila zastupitelstvo obce se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2019.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
5) Různé
Předsedající seznámila zastupitelstvo obce s požadavkem z Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, aby obec Lubné potvrdila, že na parcele p.č. 20/5 dle geometrického
plánu č. 110-25/2019 v k.ú. Lubné se nenachází komunikace a je tudíž možné parcelu č. 20/5
změnit v katastru nemovitostí způsob využití pozemku z ostatní komunikace na manipulační
plocha.
Na zasedání zastupitelstva se o parcele č. 20/5 dle geometrického plánu č. 110-25/2019
v k.ú. Lubné diskutovalo a zastupitelstvo došlo k jednoznačnému závěru, že na parcele č.
20/5 dle geometrického plánu č. 110-25/2019 v k.ú. Lubné se nachází účelová komunikace, a
tudíž je nutné zachovat způsob využití pozemku jako ostatní komunikace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s požadavkem Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, aby parcela č. 20/5 dle geometrického plánu 110-25/2019 v k.ú. Lubné byla
změněna v katastru nemovitostí z ostatní komunikace na manipulační plocha.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
USNESENÍ Č. 3/2020 BYLO SCHVÁLENO
Předsedající seznámila zastupitelstvo obce s doporučením z Lesů ČR o těžbě dřeva v lesích,
které jsou majetkem obce Lubné.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Předsedající seznámila zastupitelstvo obce se záměrem obnovit část cesty p.č. 268/1, a to
zaniklou část cesty vedoucí mezi pozemky p.č. 147 a 179/5, a navázat ji na existující cestu
179/1, a vysázet zde stromovou alej.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obnovit cestu p.č. 268/1, a to zaniklou část cesty
vedoucí mezi pozemky p.č. 147 a 179/5, a navázat ji na existující cestu 179/1, a vysázet zde
stromovou alej.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
USNESENÍ Č. 4/2020 BYLO SCHVÁLENO

Předsedající seznámila zastupitelstvo obce se záměrem nechat vytvořit pasport vodní nádrže
v obci z důvodu zanesení vodní nádrže do katastru nemovitostí, neboť tato plocha je
aktuálně v katastru vedena jako trvalý travní porost, a zároveň provést technický průzkum
vodní plochy, včetně sond pro zjištění hloubky vody a hloubky sedimentu a provedení
laboratorního průzkumu sedimentu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr nechat vytvořit pasport vodní nádrže v obci a provést
technický průzkum vodní plochy, včetně sond pro zjištění hloubky vody a hloubky
sedimentu a provedení laboratorního průzkumu sedimentu.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
USNESENÍ Č. 5/2020 BYLO SCHVÁLENO
Předsedající seznámila zastupitelstvo obce s Žádostí o poskytnutí účelového finančního daru
od obce Lubné na výstavbu zařízení pro likvidaci odpadních vod od pana Jiřího Bábora,
č.p.32.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost o poskytnutí účelového finančního daru od obce
Lubné na výstavbu zařízení pro likvidaci odpadních vod od pana Jiřího Bábora, č.p. 32.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
USNESENÍ Č. 6/2020 BYLO SCHVÁLENO
Předsedající seznámila zastupitelstvo obce s Žádostí o poskytnutí účelového finančního daru
od obce Lubné na výstavbu zařízení pro likvidaci odpadních vod od pana Jana Bábora, č.p.7.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost o poskytnutí účelového finančního daru od obce
Lubné na výstavbu zařízení pro likvidaci odpadních vod od pana Jana Bábora, č.p.7.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
USNESENÍ Č. 7/2020 BYLO SCHVÁLENO
Předsedající seznámila zastupitelstvo obce, že obec Lubné uzavře Dohodu o provedení práce
s Vladimírem Pařilem na údržbu obecních travnatých ploch a veřejných prostranství, údržbu
a úklid obecních budov a příslušenství.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o provedení práce s Vladimírem Pařilem na
údržbu obecních travnatých ploch a veřejných prostranství, údržbu a úklid obecních budov
a příslušenství.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
USNESENÍ Č. 8/2020 BYLO SCHVÁLENO
Předsedající seznámila zastupitelstvo s přehledem výkonu přestupkové agendy v působnosti
obcí za rok 2019 pro obec Lubné z Odboru správních a vnitřních věcí MěÚ Tišnov. Jednalo se
o dva přestupky.
Zastupitelstvo bere na vědomí
6) Diskuze
Předsedající požádala Jiřího Bábora o zasypání děr obecním štěrkem na obecní cestě p.č.
268/1 v lese nad obcí.
Bude vyvezen kontejner na bioodpad.
Na dětském hřišti bude dodělán plot.
10.3.2020 bude na budově OÚ vyvěšena vlajka Tibetu, čímž se obec Lubné připojí
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, za účelem vyjádření symbolické podpory a
solidarity Tibeťanům.

12. Závěr
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19:30 hodin.
PŘÍLOHY ZÁPISU
1) Prezenční listina
ZÁPIS BYL VYHOTOVEN: 26.2.2020
ZAPISOVATEL: Věra Kalábová
OVĚŘOVATELÉ: Pavel Karmazín
Vladimír Pařil

Starosta obce: Zuzana Kačerovská

