
 

 

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Lubě, 

konaného dne 3. 2. 2020 v místnosti OÚ Lubě 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lubě schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Pavla Machače a Zdeňka Baláče  

a zapisovatelkou Lucii Kašparcovou. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/0302/2020 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lubě schvaluje následující program zasedání: 

Program: 

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích), schválení programu 

2. Dotační program Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2020 

3. Programová dotace – vývoz jímky a ČOV  

4. Smlouva o služebnosti  

5. Informace Obecního úřadu  

 Lesní práce  

 Webové stránky obce  

 Rozšíření parkovacího prostoru, kompostér – cenová nabídka  

 Otryskání požární nádrže, cenová nabídka a stavební úpravy  

 Inventura 2019 

 Nákup techniky na údržbu veřejných prostranství  

 Údržba hřiště  

 Výběr poplatků dle OZV č. 2/2019, 1/2020, 3/2019 

 Velkoobjemový odpad, sběr železa  

 Ostatky, beseda, pouť muzika, zájezd  

 Oprava veřejného osvětlení  

 Prodej kolotoče  

 Tříkálová sbírka  

 Různé  

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2/0302/2020 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lubě podle § 102 odst. 3 zákona o obcích: 

I. projednalo pravidla o přidělení účelových dotací na vývoz jímky nebo ČOV u rodinných a 

rekreačních domů v katastru obce Lubě. Pravidla budou zveřejněna včetně návrhu smlouvy. 

II. schvaluje pravidla dotací dle bodu I. tohoto usnesení ve výši maximálně 500 Kč, na jeden 

dům 1 krát za rok, 

III. ukládá starostce, Janě Formánkové, uzavřít jménem obce smlouvy o poskytnutí dotace 

jednotlivým vlastníkům domů. Ve smlouvě bude uvedeno, že dotace je účelově vázána na vý-



 

voz jímky nebo ČOV jednoho rodinného nebo rekreačního domu. Smlouva bude 

sepsaná na žádost příjemce dotace po předložení dokladu o odborném odvozu 

splaškové vody včetně stočného - vyvezení jímky nebo ČOV v daném kalendářním roce. Kopie 

dokladu bude součástí smlouvy o dotaci. Smlouva o dotaci – příloha č. 1. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3/0302/2020 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti s firmou CETIN a.s., Českomoravská 

2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063,  DIČ: CZ04084063. Příloha č. 2 zápisu 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4/0302/2020 bylo schváleno. 

 

 


