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ZE ZASTUPITELSTVA OBCE  
Informace ze sch�ze obecního zastupitelstva v 
Lubníku dne 19. 3. 2008 

 Zastupitelstvo projednalo návrh rozpo�tu obce na 
rok 2008. Návrh byl vyv�šen na ú�ední desce 15 dní 
p�ed projednáním, tak jak ukládá zákon. Protože byl 
návrh zpracován ješt� p�ed kalamitou v lese, byla 
oproti vyv�šenému návrhu provedena úprava týkající 
se lesního hospodá�ství, a to jak v p�íjmech, tak ve 
výdajích. Návrh byl schválen všemi hlasy p�ítomných. 
Rozpo�et je plánován jako vyrovnaný, p�íjmy i výdaje 
jsou ve výši 4,860.200 K�. 

 Na základ� podaných žádostí zastupitelé projednali 
a schválili tyto prodeje obecních pozemk�: 

a) prodej pozemku p.�. 869/1, ostatní plocha, o 
vým��e 401 m2, panu Karlu Štorkovi, Lubník 26,                      

b)  prodej st.parcely p.�. 100/2, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, o vým��e 44 m2, �ásti pozemku 
p.�.187/1, zahrada, �ásti pozemku p.�.187/2, zahrada, a  
�ásti pozemku p.�. 871/2, ostatní plocha, /dle 
p�edloženého plánku, vým�ra bude up�esn�na po 
zpracování geometrického plánu/, manžel�m Han� a 
Jaroslavu Oravcovým, Chodská 1194, Ústí nad Orlicí . 

 Zastupitelstvo schválilo na návrh p�edsed� výbor� a 
komise odm�ny za rok 2007 �len�m výbor� a komise, 
kte�í nejsou �leny zastupitelstva, ve výši 600 K� 
hrubého pro jednoho �lena. Jsou to:  
- výbor finan�ní: Langrová Marcela, Jurajdová 
Ludmila 
- výbor kontrolní:   Skalický  Ji�í 
- komise kulturní:  Koppová Alena, Novotná Antonie, 
Šilarová Eliška, Šilarová Zdenka 

 Informace starosty – kalamita po vich�ici 
v obecním lese – postiženo cca 60% porostu.                              
Na výpomoc p�i likvidaci škod byly p�ijaty 3 
pracovnice -  p�es Ú�ad práce. 

 P�i plánovaných úpravách Lubnického potoka bude 
rekonstruován i mostek na cest� k Hozovým. 
Rekonstrukci mostového t�lesa by m�l hradit 
Pardubický kraj, obec by m�la hradit novou 
mostovku/povrch/. 

 Na minulém zasedání OZ byl schválen prodej 
garážových stání �len�m SBD, a to za cenu ú�edního 
odhadu se splatností 5 let. �lenové SBD žádají 
splácení formou m�sí�ních splátek a prodloužení 
splatnosti na 15 let tak, aby stání byla uhrazena 
zárove� s byty. Zastupitelé se zm�nou souhlasí. 
Informace ze sch�ze obecního zastupitelstva v 
Lubníku dne 29. 4. 2008 

 Obec Lubník má vydány �ty�i obecn� závazné 
vyhlášky. OZ vyhláška Požární �ád z roku 2002 

z�stává zatím v platnosti. Ostatní t�i vyhlášky byly 
aktualizovány tak, aby byly uvedeny do souladu se 
sou�asným zn�ním zákon�. Jedná se o  

- vyhlášku o komunálním odpadu  
- vyhlášku o poplatku za odpady  
- vyhlášku o poplatku ze ps�                                                                                                                                                                           

Kv�li v�tší p�ehlednosti byly p�vodní vyhlášky a 
jejich dodatky zrušeny a vydány nové vyhlášky pod 
�ísly 1 - 3/2008. Zastupitelé byli seznámeni 
s vyhláškami a jejich zn�ní schválili. 

 Starosta podal informaci o p�ipravované výstavb� 
dvou vodovodních p�ípojek pro p. Habermanna. 
�ást p�ípojky by m�la vést pod ve�ejnou komunikací – 
obecní cestou. Zastupitelé s tímto �ešením nesouhlasí. 
Dle jejich názoru z p�edloženého nákresu vyplývá, že 
je možno vést p�ípojku po pozemcích p. Habermanna. 
Zastupitelé odhlasovali, aby obec vyjád�ila nesouhlas 
s vedením p�ípojky pod ve�ejnou komunikací  

 Starosta informoval o postupu prací p�i t�žb� 
polomu v obecním lese. 

 Ú�etní informovala zastupitele o novele zákona o 
ve�ejném zdravotním pojišt�ní a dále o na�ízení vlády 
�.79/2008 Sb, kterým se m�ní na�ízení vlády �.37/2003 
Sb., o odm�nách za výkon funkce �len�m 
zastupitelstev. Zastupitelstvo schválilo, aby odm�na 
starosty obce byla upravena podle tohoto na�ízení 
s platností od 1.4.2008. 
 
POZVÁNKA NA POU� 

V letošním roce p�ipadá 
Lubnická pou� na 29. 6. a bude se 
tentokrát konat op�t ve st�edu obce, tj. 
v prostorách návsi a parku za obecním 
ú�adem. Obecní ú�ad stejn� jako 
v posledních letech zakoupil pro d�ti žetony, které jim 
poslouží jako vstupenky na atrakce. Žetony Vám 
budou doru�eny ješt� p�ed poutí dom�. O Vaše 
ob�erstvení se tentokrát postará TJ Sokol, který zve 
všechny spoluob�any na p�átelské „sousedské posezení 
“ již v sobotu odpoledne. �eká Vás maso na grilu, 
pive�ko, co má �íz a bohatý výb�r dalších alko i nealko 
nápoj�. Sokolíci vzkazují: „Ur�it� p�ij�te pobejt!“. 
Ob�erstvení bude zajišt�no i na ned�lní odpoledne.  
Pro d�ti je v sobotu od 15 hodin p�ipraven speciální 
program na asfaltovém plácku za bytovkou. Bližší 
informace budou na plakátech a vyhlášeny rozhlasem. 
 
MATE�SKÉ CENTRUM 

Naše aktivní a iniciativní mladé maminky si 
se souhlasem OÚ upravily nevyužívané prostory 
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herny bývalé MŠ na tzv. „mate�ské centrum“, kde se 
nyní scházejí i se svými ratolestmi.  

 
 
SPOLE�ENSKÝ ŽIVOT V OBCI 
 Od posledního vydání zpravodaje se 
uskute�nilo zásluhou Sboru dobrovolných hasi�� a 
TJ Sokol n�kolik akcí. Ne každý má možnost �i 
chu� se zú�astnit, ne každý má možnost sledovat 
internetové stránky obce, kde se snažíme zachytit 
tyto akce ve fotogalerii. Proto p�ipomínáme stru�n� 
slovem a obrazem: 
- V m�síci b�eznu uspo�ádala TJ Sokol pro d�ti  
D�tský karneval: 

 
 
- Koncem dubna nemohlo chyb�t tradi�ní pálení 
�arod�jnic, organizované SDH, letos za obzvlášt� 
hojné ú�asti �arod�jnic.  

 

- Výšlap s TJ Sokol do jarní p�írody – pochod 
na Gansberg / d�íve na Lázek/: 

 
 
- P�es menší nep�íze� po�así vyda�ený  
D�tský den na h�išti: 

 
 
TJ SOKOL LUBNÍK OZNAMUJE 

Ke konci letních prázdnin 
p�ipravujeme výlet do ZOO Olomouc. 
Pokud máte zájem, je nutné rezervovat 
si místa do konce �ervence u p. Zdenky 
Jane�kové /bytovka/, telefon 608 131 510. Místa 
budeme rezervovat v došlém po�adí. 
 
UPOZORN�NÍ!! 

Kdo z ob�an� dosud neobdržel 
oranžové pytle na nápojové kartonové 
obaly, m�že si je vyzvednout na 
obecním ú�ad�. P�ipomínáme, že tyto 
pytle jsou ur�eny na krabicové obaly 
od mléka, podmáslí, džus�, vína apod. a 
odevzdávají se spolu s plasty. 
 

Obecní zpravodaj p�ipravuje OÚ Lubník. Od prosincového 
�ísla nový formát – zpracovává  správce www stránek 
Mgr. Petr Vitásek. P�edem d�kujeme za Vaše p�ísp�vky do 
Obecního zpravodaje, které nám pomohou oživit 
informovanost o d�ní v naší obci. Fotografie a text pro 
webové stránky m�žete zasílat na e-mail: petr@tatenice.cz 
 


