Usnesení
5. zasedání zastupitelstva obce Luběnice
konaného dne 19. 6. 2019 v 17.00 hod
v kanceláři starosty obce v budově Obecního úřadu Luběnice
Přítomni: Mgr. Jan Blaho, Eva Drápelová, Martin Šnajder, Ing. Martin Harant, Mgr. Tomáš
Körner, Ivana Chromková, Michal Voltner
Hosté: dle prezenční listiny

Č. 5/1:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Schválení programu veřejného zasedání
Kontrola plnění usnesení z minulého veřejného zasedání
Projednání rozpočtového opatření
Projednání přijetí dotací na rok 2019
Projednání Žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce
Luběnice – SK Luběnice
Projednání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby č. IV-12-8016610/VB/001
Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IE-128004530/VB/90
Informace starosty obce
Diskuse

Č. 5/2:
Zastupitelstvo obce Luběnice bere na vědomí informace o plnění úkolů od předsedy
kontrolního výboru.
Č. 5/3:
Zastupitelstvo obce Luběnice
a) bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6 a 7,
b) schvaluje rozpočtové opatření č. 8
Č. 5/4:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) přijetí dotace na činnost „Zachování obchodu v Luběnicích“ z Programu obnovy
venkova Olomouckého kraje 2019 v dotačním titulu „Podpora venkovských prodejen“
ve výši 100.000 Kč,
b) přijetí dotace z Programu na podporu JSDH 2019 dotačního titulu 36_1 Dotace na
pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení
JSDH obcí Olomouckého kraje 2019 ve výši 5.100 Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí
dotace (2019/01831/OKH/DSM) a pověřuje starostu obce jejím podpisem,
c) přijetí dotace z „Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2019“ dotačního
titulu „Podpora budování a obnovy infrastruktury obce“ na akci „Rekonstrukce MK
Luběnice – Severní humna“ ve výši 500.000 Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
(2019/02514/OSR/DSM) a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

Č. 5/5:
Zastupitelstvo obce
a)
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč
z rozpočtu Obce Luběnice mezí obcí Luběnice a SK Luběnice, z.s. (IČ 22715126),
b)
pověřuje starostu obce jejím podpisem.

Č. 5/6:
Zastupitelstvo obce Luběnice
a)
schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby č. IV-12-8016610/VB/001 mezi obcí Luběnice a
společností ČEZ Distribuce, a.s. (IČ 24729035) zastoupenou společností
Emontas s.r.o. (IČ 25883551),
b)
pověřuje starostu obce jejím podpisem.

Č. 5/7:
Zastupitelstvo obce Luběnice
a)
schvaluje uzavření Smluv o zřízení věcného břemene služebnosti č. IE-128004530/VB/90 A a B mezi obcí Luběnice a společností ČEZ Distribuce, a.s. (IČ
24729035) zastoupenou společností ENPRO Energo s.r.o. (IČ 28628250),
b)
pověřuje starostu obce jejich podpisem
Č. 5/8:
Zastupitelstvo obce Luběnice bere na vědomí informace starosty obce.
Zapsala: Ing. Jana Konrádová

Ověřovatelé:

Michal Voltner
Ivana Chromková

Mgr. Jan Blaho
starosta obce

