
 Z P R A V O D A J 
O b e c n í h o    ú ř a d u    v  L u b n í k u 

Ročník VI / číslo 3                                                                                   16.7.2007                      
 
Jak vyplývá  z informací ze zasedání zastupitelstva,  HLEDÁ SE HOSTINSKÝ nebo 
HOSTINSKÁ,  kteří by si vzali do pronájmu pohostinství „Lubnický šenk“ , a to                         
od 1.9.2007. Zájemci  přihlaste se nebo informujte své známé o  této možnosti !!!              
Bližší informace na Obecním úřadě. 
 
 
V období prázdnin bude UZAVŘENA  MÍSTNÍ  KNIHOVNA. Provoz bude zahájen  opět   
v září. 
 
 
Vážení občané,  znovu připomínáme, NEODKLÁDEJTE ODPADY  NA  MÍSTA, KAM  
NEPATŘÍ !! Pracovníci obce uklidili prostor   za čp. 5,  a už  se tam znovu  objevují  
odložené věci. I když to není přímo na očích, hyzdí takové skládky naši obec.  
___________________________________________________________________________ 
 
Obecní úřad  DĚKUJE  všem občanům, kteří   VČAS  OSEKÁVAJÍ  své pozemky a udržují 
je tak v řádném stavu a bez plevelů. Není příjemné pro obec ani pro občany, když se musí 
řešit stížnosti sousedů na zaplevelené pozemky ve správním řízení a s pokutami. 

 
 
NAJDE  SE  lubnický  občan  nebo občanka,  kteří mají zájem o dění v obci a   byli  by 
ochotni  ujmout se  funkce  KRONIKÁŘE ?   Krasopis není podmínkou, v současné době je 
možno psát kroniku i  na stroji nebo na počítači.  Obecní úřad bude všestranně nápomocen,       
od poskytování informací po zajištění příslušné literatury, případně školení. Řečeno slovy 
Miroslava Donutila „Pořád se něco děje“   a určitě je škoda ,  když  tyto události, ať už 
významné nebo „jen“ různé zajímavosti, zůstanou nezaznamenány.  Přijďte si pro informace 
na OÚ!! 
___________________________________________________________________________ 
 
Přečetli jsme za Vás v „Listech Lanškrounska“: 
Nevíte si rady? Občanská poradna VÁM  PORADÍ ! Pomůže Vám orientovat se ve Vašich 
právech a povinnostech ,vyhledá související informace a navrhne možné varianty řešení 
Vašeho problému , případně Vám doporučí odborníky v dané oblasti.Poradenství je bezplatné.  
Adresa: Ústí nad Orlicí , 17.listopadu 69, tel.465 520 520, e-mail: poradna@orlicko.cz 
___________________________________________________________________________ 
 

P  Ř  E  J  E  M  E   
všem dětem  hezké prázdniny 

všem  cestovatelům  vydařenou  dovolenou 
a  úplně  všem  krásné  léto 

_______________________________________________________________ 



INFORMACE ze schůze obecního zastupitelstva v Lubníku dne 28.6.2007 
 
-  zastupitelé byli  seznámeni  se Zprávou  o výsledku  přezkoumání  hospodaření obce                       
za rok 2006. Přezkoumání provedly pracovnice finančního odboru Krajského úřadu 
v Pardubicích, žádné závažné chyby  ani nedostatky nebyly zjištěny. Zastupitelé neměli 
připomínky a vzali zprávu na vědomí. 
 
-  zastupitelé projednali závěrečný účet obce za rok 2006  a vyjádřili   souhlas   s   celoročním   
hospodařením  bez výhrad.  
 
- zastupitelé byli seznámeni se závěrečným účtem DSO Lanškrounsko za rok 2006 a vyjádřil 
i s ním souhlas. 
  
- starosta seznámil  zastupitele se strategií  MAS KAREL. MAS  KAREL / Místní Akční 
Skupina /  vznikla na území dobrovolných svazků obcí  „Lanškrounsko“ a „Orlicko- 
Třebovsko“ v roce 2006 jako občanské sdružení, vytvořené jako  samostatný právní subjekt   
za účelem možnosti získání  finanční podpory  EU v rámci programu LEADER. Byla 
zpracována  strategie,  která  zahrnuje hlavní   témata a oblasti podpory . Budoucím žadatelem 
bude moci být každý subjekt v území. Podmínkou je souhlas všech měst a obcí v území   se 
začleněním do MAS. Obci z tohoto začlenění neplynou žádné závazky či povinnosti. 
Zastupitelstvo  souhlasí se začleněním obce do MAS KAREL . 
 
-  pro Program  obnovy  venkova   do roku 2010  schválili  zastupitelé tyto akce: opravy 
obecních komunikací, doplnění veřejného  osvětlení, oprava kulturního domu.   O příspěvek 
na realizaci těchto akcí bude obec žádat  v dotačním programu POV  Pardubického kraje.    
 
-  zastupitelstvo  schválilo tato rozpočtová opatření  :  
a/  příjem investiční dotace na pořízení územně plánovací dokumentace ve výši 60 tisíc, 
kterou poskytuje Pardubický kraj  
b/ příjem neinvestiční dotace ve výši 100 tis.Kč na opravu místních komunikací, kterou 
poskytuje Pardubický kraj v rámci Programu obnovy venkova .  
 
-  zastupitelstvo projednalo a schválilo  tyto prodeje pozemků ve vlastnictví obce : 
        a/  prodej parcely p.č. 41/ 1 / zahrada / o výměře 435 m2 manželům Luboši a Janě  
Vakulovým , Lubník 30   
        b/  prodej Janu Gondovi, Lubník 42  - parcela  p.č. 301/2 / TTP/  o výměře  171 m2, část 
parcely 301/4 / zahrada/  o výměře  177 m2  a část parcely  301/ 1 / TTP/ - bude upřesněno po 
vyměření . 
Dále schválilo směnu části  pozemků  mezi obcí Lubník / p.č. 749/ 3  , 743 /  a manželi Marií 
a Jiřím Janskými ,  Lubník  66  / p.č. 749/ 1 /  o rozloze přibližně  2000 m2. O směnu žádají 
manželé Janští  za účelem získání pozemku na výstavbu rodinného  domku. 
 
-  starosta podal informace : 
-  o dotacích na rozšíření kanalizace k ČOV /  napojení budovy OÚ/. Vzhledem 
k nedostatkům v projektu bylo zažádáno o prodloužení čerpání dotace  do 31.8.2007. 
-    o provádění výsadby v obecním lese / smrk, jasan, olše/. Vzhledem k dlouhodobému 
suchu sazenice špatně vzcházely, bude třeba dokoupit další 
-     o výpovědi  paní Aleny Zerzánové z nájmu pohostinství k 1.9.2007 
 
___________________________________________________________________________ 


