USNESENÍ
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Lubné, konaného 13.10. 2015
Návrh na usnesení č. 46
Zastupitelstvo obce Lubná schvaluje záměr směnit dále specifikované části pozemků p. č.
104/5 a p.č. 133/1 v k.ú. Lubná u Rakovníka s panem Ing. Martinem Stankem, narozeným
13.7.1975, bytem Lubná 264 za dále specifikovanou část pozemku p.č. 155/1 v k.ú. Lubná u
Rakovníka, když směna bude provedena při finančním vypořádání rozdílu hodnot
směňovaných pozemků. Všechny části výše uvedených pozemků, které budou předmětem
směny, jsou vymezeny geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 857-42/2015
vyhotovený Tomášem Rašínem, IČ 40885305 (dále též jen „geometrický plán“), a vyznačeny
v příloze tohoto záměru. Směna bude provedena tak, že obec Lubná převede do vlastnictví
pana Ing. Martina Stankeho část pozemku p.č. 104/5 označenou v geometrickém plánu jako
pozemek p.č. 104/15 a dále části pozemku p.č. 133/1 označené v geometrickém plánu jako
pozemky p.č. 133/4, p.č. 133/5 a p.č. 133/6, a pan Ing. Martin Stanke převede do vlastnictví
obce Lubná část pozemku p.č. 155/1 označenou v geometrickém plánu jako pozemek p.č.
155/4.
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 46 bylo schváleno.
Návrh na usnesení č. 47
Zastupitelstvo obce Lubná schvaluje záměr směnit část pozemku ve vlastnictví obce Lubná
p.č. 159 v k.ú. Lubná u Rakovníka o výměře 19m2 vyznačenou v přiloženém situačním
plánku červeným šrafováním a část pozemku ve vlastnictví obce Lubná p.č. 782 v k.ú. Lubná
u Rakovníka o výměře 432m2 vyznačenou v přiloženém situačním plánku červeným
šrafováním s panem Radomírem Janouškem, narozeným 25.1.1981, bytem Lubná 149 za část
pozemku ve vlastnictví pana Radomíra Janouška p.č. 749/3 v k.ú. Lubná u Rakovníka o
výměře 44m2 vyznačenou v přiloženém situačním plánku červeným šrafováním, přičemž tato
směna bude provedena při finančním vypořádání rozdílu hodnot směňovaných pozemků.
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 47 bylo schváleno.
Návrh na usnesení č. 48
Zastupitelstvo obce Lubná zrušuje své usnesení číslo 25 přijaté na zasedání dne 14.4.2015 a
schvaluje záměr prodat část pozemku p.č. 616/4 v k.ú. Lubná u Rakovníka vyznačenou v
přiloženém situačním plánu panu Václavu Zelenkovi, nar. 6.7.1974, bytem Lubná 186 za cenu
50,-Kč/m2 výměry pozemku.
Pro: 9
Usnesení č. 48 bylo schváleno.

Proti: 1 (Endrštová)

Zdržel se: 1(Vyskočil P.)

Návrh na usnesení č.49
Zastupitelstvo obce Lubná schvaluje uzavření smlouvy o sdružení finančních prostředků mezi
obcí Lubná a Vodohospodářským sdružením obcí Rakovnicka (VSOR), IČ: 47019549 dle
předloženého návrhu.
Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 1( Vyskočil R.)

Usnesení č. 49 bylo schváleno.
Návrh na usnesení č. 50
Zastupitelstvo obce Lubná schvaluje komisi pro výběr zhotovitele přístavby školních šaten a
družiny ve složení:
Sedlák Václav - předseda
Soukup Pavel - člen komise
Urban Václav - člen komise
Kubička Jaroslav - člen komise
Vyskočil Pavel - člen komise
Cajthaml Petr - náhradník
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 50 bylo schváleno.
Návrh na usnesení č. 51
Zastupitelstvo obce Lubná schvaluje rozpočtová opatření č. 10 tak, jak byla navržena.
Pro: 11
Usnesení č. 51 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

