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ZE ZASTUPITELSTVA OBCE  
Informace ze zasedání OZ 17. 3. 2010 

 Pro žádost o dotaci  na projekt „Zlepšení dopravní 
infrastruktury a vzhledu obce Lubník“ byl 
vypracován geometrický plán pozemků pod chodníky 
a přitom bylo zjištěno, že převážná část je  v majetku 
Pardubického kraje. O dotaci lze žádat jen na vlastní 
pozemky, proto se obec rozhodla požádat Pardubický 
kraj o bezúplatný převod těchto pozemků. 
Zastupitelstvo souhlasí. Převod musí projednat a 
odsouhlasit  rada a zastupitelstvo Pardubického kraje.  

 Zastupitelstvo schválilo odměny za rok 2009 pro 
členy výborů, kteří nejsou členy  zastupitelstva 

 Starosta informoval zastupitele  o tom, že žádost 
obce o dotaci na zlepšení infrastruktury nebyla  
schválena údajně kvůli nedostatku financí. 
Momentálně jsou upřednostňovány oblasti s vysokou 
nezaměstnaností a malé obce do 300 obyvatel. 

 V letošním roce obec opět zaměstná 3 pracovnice  
v lese. Je objednáno 6 tisíc sazenic na dosázení  
holých míst. 

 Zastupitelé projednali návrh rozpočtu na rok 2010. 
Návrh bude zveřejněn na Úřední desce a na příštím 
zasedání schválen. 
Informace ze zasedání OZ 16. 4. 2010 

  Zastupitelé schválili rozpočet obce na rok 2010.   
 Zastupitelé projednali a schválili záměr obce 

prodat v souladu s připravovaným územním plánem 
obce 6 parcel u čp. 5 pro stavbu rodinných domků. 
Jedná se o parcely p.č.749/1 a 749/6 – 10, které 
vznikly rozdělením pozemků p.č.743 a 749/1.  Dále 
projednali a schválili prodej pozemků p.č.187/3, 
p.č.871/6 a p.č.871/7  manželům Oravcovým. Jedná 
se o pozemky u čp.72.  

 Zastupitelé schválili 3 pronájmy obecních 
pozemků, a to  pozemku p.č.869/1 u čp. 73 p. Karlu 
Štorkovi, p.č. 11/3 u čp. 39 p. Tomáši Burešovi a 
Lucii Myškové, a pozemku p.č.199/1 p. Radkovi 
Šubrtovi. 

 Starosta informoval o úmyslu obce prodat část 
bývalé již neužívané cesty manželům Karlovým 

 Je v plánu dát instalovat 3 dopravní zrcadla  
v místech, která nejsou dostatečně přehledná – u 
výjezdu od horní bytovky za výdejnou obědů, u  
výjezdu na silnici od čp.73 /Štork Karel/, a výjezdu 
za čp. 90  /bývalé  Dolečkovo/. Instalaci provede 
SÚS nebo Skanska. 

  Oprava hřbitova stála cca 295 tisíc Kč. Ještě se 
uvažuje o keřové úpravě travnaté plochy mezi 
zídkami,  instalaci  světel u vchodové cesty a pořízení 

1-2 laviček. Na opravu hřbitovní brány by se 
případně mohla získat dotace přes DSO 

 Obci nabízí k odkupu lesní pozemek pí. Malá. Je 
to pozemek sousedící s obecním lesem, o výměře  
1369 m2    

 Již delší dobu se uvažuje o rekonstrukci vývěsní 
plochy na návsi, dosud se čekalo kvůli plánované 
přestavbě chodníků. 
 
MY A ODPADY 

Přečetli jsme  v tisku, že Češi 
jsou prý šetrní k životnímu prostředí – 
vyprodukují průměrně 306 kg 
komunálního odpadu na osobu ročně, 
což je nejméně ze všech 27 států EU. 
Průměr je 524 kg, nejhorší je Dánsko 
s 802 kg.  

My v Lubníku jsme „jedničky“, u nás připadá 
na osobu cca 168 kg. Je pravda, že na vesnici se 
značná část odpadů zužitkuje (biologický odpad, 
papír, popel ze dřeva). Věříme, že nebudete  
„vylepšovat“ naše výsledky tím, že budete pálit i to, 
co se nemá (plasty, tetrapaky)!  

Dále upozorňujeme, že televize a ledničky 
nepatří ke kontejnerům na železo. Je možné je 
odevzdat v obchodě při nákupu nového přístroje nebo 
2x ročně při svozu nebezpečného odpadu.  

Připomínáme, že poplatky za odpady měly 
být zaplaceny do 30. 4. 2010! 
 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Již podesáté proběhla v naší 
obci Tříkrálová sbírka, organizovaná 
ve spolupráci s Charitou Zábřeh. 
Výsledky sbírky i poděkování občanům již byly 
dříve zveřejněny na internetu, pro ty, kdo mu 
neholdují – vybráno bylo na humanitární účely 
v naší obci  8.336 Kč, celkem vybrala Charita 
Zábřeh 1,158.155 Kč. 
 
OBYVATELÉ V ROCE 2009 

V minulém roce se 
narodilo 9 dětí – Šembera 
Šimon, Jurečková Adriana, 
Šemberová Aneta, Langrová 
Klára, Dubská Eva, Hubálek 
Vojta, Pecháček Dominik, 

Šilarová Aneta a Jurajda Adam. Je dlouholetou 
tradicí, že všechny děti uvítá mezi nás pan 
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starosta na Vítání občánků, které organizuje 
několikrát do roka kulturní komise. Opustili nás 
3 občané, p.Jan Chládek, p. Josef Janíček a 
p.Milan Knápek. Přistěhovalo se 5 občanů, 
odstěhovali se 3, celkem nás bylo k 31.12.2009 
309.  

 
 

 
CO SE PŘIPRAVUJE V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ 
-  Na sobotu 8.května  oblíbený  „Pochod na 
Gansberg“ – bližší informace budou                 
na plakátech. 
-  Děti se již mohou začít těšit na další oblíbenou 
akci – „Dětský den“ - bude v sobotu 5.června. 
-  Lubnická pouť se letos chystá na 4. července.  

 
 
LETOS NÁS ČEKÁ VOLEBNÍ ROK 

Již 28. a 29. května 2010 se konají volby 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Bližší 
informace budou vyvěšeny na Úřední desce, 
volební lístky obdržíte jako vždy do schránek. 
Pravděpodobně v měsíci říjnu  se budou konat 
volby do obecních zastupitelstev. 
 
 
CO SE UDÁLO - OBRAZOVÁ GALERIE 

 
Maškarní ples 19. února 2010:  
 

 
 

Pálení čarodějnic – 24. dubna 2010: 

 
 

 
 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA DIAKONIE 
BROUMOV 
Možno odevzdat: 
- oblečení  dámské, pánské, dětské 
- ložní povlečení, prostěradla, ručníky, utěrky 
- přikrývky, polštáře, deky 
- záclony, látky (minimálně 1 m2) 
- nepoškozené nádobí (hrnce, porcelán, skleničky) 
- veškerá obuv nepoškozená  
Vše zabalené do igelitových pytlů nebo krabic. 
Nebere se: 
- el.spotřebiče, elektronika 
- nábytek 
- kola, kočárky 

Uvedené věci pro sbírku můžete odevzdat na 
Obecním úřadě v Lubníku v úředních hodinách 
(pondělí, středa) od 21.6. do 30.6. 2010.  
 
Blahopřání ke Dni matek 

 
Všem maminkám ke 

Dni matek přeje všechno 
nejlepší OÚ Lubník. 
 

Obecní zpravodaj připravuje OÚ Lubník. Grafickou 
úpravu zpracovává Mgr. Petr Vitásek. Předem děkujeme za 
Vaše příspěvky do Obecního zpravodaje, které nám 
pomohou oživit informovanost o dění v naší obci. Fotografie 
a text pro webové stránky můžete předat na OÚ v Lubníku 
nebo přímo zasílat na e-mail: petr@tatenice.cz . 


