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ZE ZASTUPITELSTVA OBCE  
Informace ze schůze obecního zastupitelstva v 
Lubníku dne 4. 12. 2008 

  Zastupitelé schválili rozpočtové provizorium na 
rok 2009 . Až do schválení nového rozpočtu bude obec 
hospodařit podle rozpočtového provizoria, které bude 
činit měsíčně 1/12 rozpočtu  na  rok 2008. 
-  zastupitelé schválili tato rozpočtová opatření : 

a) průběžně měsíčně prováděná rozpočtová 
opatření na příspěvek  od Úřadu práce 
spolufinancovaný  Evropským sociálním fondem  na  
veřejně prospěšné práce –  2 pracovníci pro úklid a 
údržbu v obci  a 3 pracovnice na pomocné práce při 
likvidaci kalamity v lese.  

b) účelová neinvestiční dotace od 
Pardubického kraje na výdaje JSDHO ve výši 5130 
Kč.                                                     

  Již na minulém zasedání se projednávala možnost, 
že by obec odkoupila od ZOD Žichlínek v současnosti   
již nevyužívaný skladový objekt čp. 5 včetně 
stavebního pozemku, a to z důvodu,  že lokalita u čp. 5 
je dle návrhu územního plánu určena k zastavění RD a 
zchátralá  stavba tam překáží. Na tomto zasedání bylo 
odkoupení čp.5 schváleno. Objekt je oceněn 
znaleckým posudkem, podle předběžné dohody se 
ZOD by obec odprodala jako protihodnotu část svých 
pozemků /ornou půdu/, které  ZOD již  obdělává a má 
v nájmu. Přeplatek cca 160 tis. Kč by byl použit na 
částečnou úhradu nákladů na likvidaci objektu, kterou 
by obec musela zajistit.  

  Zastupitelstvo předběžně projednalo žádost firmy 
DutchCZ Trading s.r.o., zastoupené jednatelem panem  
Jacobem  van Eck,  o odkoupení komunikace vedoucí 
k čp. 62. Zastupitelé by souhlasili  s  prodejem  pouze 
za podmínky uzavření smlouvy o věcném břemeni, 
která by zajišťovala i nadále přístupnost této 
komunikace. Rozhodnuto by mělo být na příštím 
jednání OZ.  

  Zprávu o činosti jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů obce /JSDHO/ podal zastupitelstvu velitel 
jednotky p. Miroslav Šilar ml. Velitel i jeho dva 
zástupci p. Petr Janeček a p. Luboš Klug  absolvovali 
v letošním roce 2 školení, jedno z odborné přípravy a 
jedno na téma ochrany obyvatelstva a krizového řízení. 
Jednotka se zúčastnila dvou taktických cvičení 
zásahové jednotky /školní cvičení/ a dvou okrskových 
námětových cvičení. Nedostatkem jednotky je již delší 
dobu nefunkční požární auto, dokončení jeho opravy 
vlastními silami se ukazuje jako problematické. 
Starosta se souhlasem celého zastupitelstva přislíbil 
pomoc obce,  tak aby bylo auto pokud možno do půl 

roku zprovozněno (do pouti). Bylo zdůrazněno, že je 
třeba, aby se členové JSDHO zúčastňovali všech 
povinných školení, cvičení, absolvovali povinné 
lékařské prohlídky a aby byla vedena předepsaná 
evidence. To vše má totiž vliv na hodnocení jednotky a 
tím i na přidělování případných dotací ze strany 
Pardubického kraje. Úkol pro JSDHO: zkontrolovat síť 
vodovodních hydrantů v obci a vytipovat 3-4 hydranty 
vhodné pro použití v případě požáru. Tyto pak musí 
být udržovány v provozuschopném stavu. Dále pak ve 
spolupráci s  obecním úřadem aktualizovat požární 
mapu obce. 

  Informace starosty: 
 -   dosud je volná jedna parcela v lokalitě „U hřiště“,  
prodej byl zadán  realitní kanceláři. 
 - ZOD žádá o povolení k položení panelové cesty na 
obecním pozemku - jedná se o pozemek                        
za střediskem ŽV, mezi střediskem a stohem slámy. 
Zastupitelstvo souhlasí  a tuto iniciativu vítá, protože 
by odpadla doprava slámy  po nové komunikaci a tím i 
její nadměrné  znečišťování. 
 -  v obecním lese čeká v příštím roce hodně práce, do 
března 2010 musí být holiny zalesněny. Počítá se opět 
se třemi zaměstnankyněmi jako letos,  budou i vysoké 
náklady na sazenice. 
- v  diskusi zastupitelé velmi kladně zhodnotili  
slavnostní zahájení adventu a ocenili práci  TJ Sokol i 
dalších aktérů. Akce se setkala se značným zájmem 
občanů, takže je předpoklad, že se stane tradicí a 
rozšíří řady dalších již tradičních akcí v obci. Obec, 
která se podílela finančně, slibuje finanční pomoc i do 
budoucna. Padly i další návrhy na zpestření 
předvánočního nebo vánočního času, např. uspořádání 
koncertu v místním kostele, samozřejmě za 
předpokladu součinnosti s místní farností.  
 
ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN 

Ve středu dne 31.12.2008  bude 
Obecní úřad  uzavřen.  
 
POPLATKY ZA ODPADY – UPOZORNĚNÍ! 

Poplatky za odpady na rok 2009 budou 
vybírány nejdříve od měsíce února 2009. Podle zákona 
o místních poplatcích je součástí poplatku částka 
stanovená na základě skutečných nákladů obce na sběr 
a svoz komunálního odpadu v předchozím roce, 
rozúčtování nákladů musí být uvedeno v obecně 
závazné vyhlášce a tato schválena zastupitelstvem. 
Z výše uvedeného vyplývá, že poplatek bude možno 
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stanovit a projednat v zastupitelstvu nejdříve v měsíci 
lednu 2009. 
 
HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ PRO ROK 
2009 

Harmonogram svozu odpadů pro příští rok 
navazuje na ten letošní, termíny  se nemění:    
-  komunální odpad vždy v pátek lichý týden (poprvé 
2.1.2009). 
-  plasty a kartonové obaly vždy ve středu 1x za čtyři 
týdny (poprvé ve 4. týdnu, tj. 21. 1. 2009). 
Svoz nebezpečných odpadů se uskuteční 18. 6. a 9. 11. 

2009. 
 
CO SE UDÁLO  -  OBRAZOVÁ GALERIE 
- oprava silnice - trochu jsme se museli uskrovnit a 
slevit ze svého pohodlí, ale snad to stálo za  to. Ještě 
zbývá dodělat nějaké ty „drobnosti“ v okolí. Doufejme, 
že se podaří příští rok uvést do pořádku i chodníky. 

 
- oprava mostku přes potok u Hradilových - se  
trochu  protáhla, ale teď  už je konec objíždění, mostek 
stojí v plné kráse. 

 
- beseda s důchodci a taneční zábava 25. 10. se 
vydařily, program se snad líbil všem. 

 
 

 

Už přichází zas, ten adventní čas… 
Slavnostní zahájení adventního období 

s vánoční výstavkou, výtvarnými dílnami pro děti, 
připomenutím vánočních zvyků a pranostik, 
programovým pásmem koled a básniček, 
zakončené rozsvícením vánočního stromu. Kdo se 
zúčastnil, určitě nelitoval. 

 

- Rozsvícení vánočního stromu – 30.11.2008: 

 
fotografie: Mgr. Eva Langhamerová 
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Obecní zpravodaj připravuje OÚ Lubník. Zpracovává  
správce www stránek 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 i zasílat na e-
mail: petr@tatenice.cz . 


