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ZE ZASTUPITELSTVA OBCE  
Informace ze sch�ze obecního zastupitelstva v 
Lubníku dne 9. 9. 2009 

 Obec  obdržela dotaci od Ministerstva ŽP 
z Programu pé�e o krajinu ve výši 44 tis. K�                 
na akci „Ošet�ení strom� v obci Lubník“. Ošet�eny 
budou lípa u Švob�, lípa u Totušk�, lípa                                 
u p. Habermanna, dub u Langhamer�, dub u 
kostela. Zastupitelstvo schválilo rozpo�tové 
opat�ení – p�íjem výše uvedené dotace /7-0-0/ 

  Zastupitelé projednali a schválili rozpo�tové 
opat�ení – p�íjem dotace na z�ízení CZECH 
POINTU ve výši 79.900 K� /7-0-0/ 

  Obec musí uklízet velké plochy trávy, 
sjednávat si na tuto práci cizí firmu se nevyplatí, 
proto byl zakoupen traktor /v cen�  265 tis.K�./ a 
mul�ova� /201 tis.K�/. 

 Obec p�ijala náhradou za p. Janí�ka jako 
pracovníka na ve�ejn� prosp�šné práce p. Petra 
Nováka.       

  Obec podala žádost o dotaci na výsadbu lesa, 
na výsledek zatím �ekáme. 

 Spole�nost „Záb�ežská lesní“ zaslala oznámení, 
že snižuje základní kapitál, s  žádostí, abychom  
p�ihlásili své pohledávky. Neznáme d�vod tohoto 
kroku, pohledávky �iní cca 300 tisíc K� a 
doufejme,  že spole�nost  dostojí svým závazk�m a  
dluh splatí. 

 V sou�asnosti se opravuje další �ást st�echy  
kulturního domu – p�edb�žná výše náklad� je 250 
tis.K�.  

 V �íjnovém termínu bude op�tovn� podána 
žádost /1. podání na ja�e/ o dotaci na projekt                  
„Zlepšení dopravní infrastruktury a vzhledu obce 
Lubník“. Bohužel bude asi nutno z tohoto projektu 
vy�adit rekonstrukci chodník�, a to z toho d�vodu, 
že z 80 % neleží na pozemcích obce. Vy�ízení 
majetkových p�evod�, pokud se je poda�í 
uskute�nit, bude trvat delší dobu. V�tšina pozemk� 
je v majetku Pardubického kraje, obec požádala o 
jejich bezúplatný p�evod, ale zatím nevíme, zda to 
bude možné.     

 Dne 3.9. se konalo ve�ejné projednání 
upraveného návrhu územního plánu obce Lubník. 
Na tomto projednání vznesl námitky v��i ÚP pan 
Habermann. Námitky budou posouzeny  M�stským 
ú�adem v Lanškroun� jako po�izovatelem ÚP ve 

spolupráci s obecním ú�adem, a následn� bude vše 
projednáno v obecním zastupitelstvu. 

 Obecní ú�ad obdržel žádost manžel� Janských o 
zv�tšení pr�chodnosti pod mostkem, který se 
nachází p�ed jejich domem. Jako d�vod uvádí, že 
p�i v�tším množství vody v potoce se tato rozlévá 
na jejich pozemku a proniká do sklepa.  Protože 
náklady na rekonstrukci mostku by se pohybovaly 
v �ádu statisíc� K�, bude tento požadavek 
posouzen zastupitelstvem v rámci projednávání  
rozpo�tu  na p�íští rok.      

 Obec obdržela od Katastrálního ú�adu sd�lení, 
že byla ukon�ena obnova katastrálního operátu   
k.ú. Lubník. Katastrální operát bude vyložen 
k ve�ejnému nahlédnutí na OÚ Lubník v m�síci 
�íjnu. 

 V poslední dob� obdržel obecní ú�ad  n�kolik 
stížností na voln� pobíhající psy, kte�í komplikují 
provoz a dokonce zp�sobili i úraz osoby. Obec 
Lubník nemá p�estupkovou komisi, m�že vyslovit 
jen napomenutí. V p�ípad�, že by se situace 
nezlepšila, existuje možnost vydat obecn� 
závaznou vyhlášku a na jejím základ� ud�lovat 
postihy. Zastupitelstvo doporu�uje vyhlášku zatím 
nevydávat a uve�ejnit p�ipomínky ve Zpravodaji. 

 Starosta jednal s p�edsedou ZOD ing. Rotterem, 
p�ipomínky ze strany obce byly zejména ke svozu 
slámy po žních otev�enými vozy, �ímž se vytvo�il 
zna�ný nepo�ádek na silnici a chodnících,  
k zanesené horní nádrži zavin�ním ZOD,  
k hojnému výskytu bodlák� na pastvin� za 
st�ediskem ŽV a k neosekání suchého poldru.   

 Kulturní komise ve spolupráci s obecním  
ú�adem uspo�ádají v m�síci �íjnu Besedu 
s d�chodci a  tane�ní zábavu.  

 Ing. Vladimír Langhamer požádal obecní 
zastupitelstvo o dopln�ní programu a projednání  
plánované výstavby slune�ní - odborn�  
fotovoltaické - elektrárny. Podal stru�ný popis  
elektrárny, kterou v p�ípad� schválení projektu 
plánuje umístit na svém pozemku p.�. 2023                
za domem sm�rem k Žichlínku. Zastupitelstvo 
vyslovilo souhlas s  vybudováním elektrárny              
/6-0-1/, tento souhlas je vydáván pouze  za ú�elem 
rezervace p�ípojné kapacity. V p�ípad� skute�né 
výstavby bude o souhlas zažádáno znovu.    
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D�LEŽITÉ OZNÁMENÍ 
Obnova katastrálního operátu k.ú. Lubník byla již dokon�ena a nyní bude zahájeno �ízení o námitkách, 

ur�ené pro vlastníky nemovitostí. Za tímto ú�elem bude obnovený katastrální operát (nový soubor geodetických a 
popisných informací) vyložen k ve�ejnému nahlédnutí na Obecním ú�ad�   v Lubníku od 8.10.2009 do 
21.10.2009 vždy v pond�lí až pátek od 17,00 do 18,00 hod., ve st�edu od 13,00 do 17,00 hod. Zástupci 
Katastrálního ú�adu budou v Lubníku p�ítomni dne 21.10.2009. Vlastníci nemovitostí a jiné oprávn�né osoby 
mohou podat námitky v dob� vyložení a ješt� 15 dní po jeho skon�ení pouze písemn�, a to u p�ítomných 
pracovník� KÚ, nebo u Katastrálního ú�adu v Ústí nad Orlicí poštou nebo v podateln�. 
 
P�IPOMÍNKA K VOLNÉMU POBÍHÁNÍ PS� 

V poslední dob� obdržel obecní ú�ad od ob�an� n�kolik stížností na voln� pobíhající psy. T�chto známých 
„út�ká��“ je n�kolik. I když to nejsou žádní hr�zu nahán�jící hafani, ale milí „vo�íškové“, p�ece jen mohou n�koho 
ohrozit nap�. tím, že zp�sobí kolizi  s jízdním kolem, motocyklem �i automobilem. Jeden úraz už se stal. Nechceme 
hned strašit sankcemi, ale d�razn� žádáme majitele, aby si své  psy zabezpe�ili a zabránili jim ve volném pohybu 
po vesnici.  
 
VÍTE, CO JE TO CZECH POINT? 

CZECH  POINT je kontaktní místo, kde obdržíte ov��ený výpis z katastru nemovitostí, 
obchodního rejst�íku, rejst�íku trest�, postupn� p�ibudou i další možnosti. V rámci akce 
p�ibližování služeb ob�an�m bude tato služba fungovat i na našem obecním ú�ad�. Možná jste si 
všimli ozna�ení na dve�ích OÚ,  zatím se však teprve instaluje za�ízení, p�esný za�átek poskytování této služby 
neznáme. Ob�ané budou v�as uv�dom�ní. 
 
CO SE UDÁLO  - OBRAZOVÁ GALERIE 

 
TJ Sokol uspo�ádal výlet do ZOO Olomouc... 

 
 
 

Obecní ú�ad Lubník spolu s kulturní komisí p�i OÚ 
zve  srde�n� všechny starší spoluob�any 

nn  aa        BB  ee  ss  ee  dd  uu        ss        dd  ��  cc  hh  oo  dd  cc  ii  
kktteerráá  ssee  kkoonnáá  vv  ssoobboottuu      1177..1100..22000099  

oodd  1177,,0000  hhoodd..  
nnaa  ssáállee  kkuullttuurrnnííhhoo  ddoommuu    

Dozvíte se informace o d�ní v obci, p�ipraveno je kulturní p�ekvapení, hudba i ob�erstvení. 
Srde�n� zvou po�adatelé ! 

 
Obecní ú�ad Lubník spolu s kulturní komisí p�i OÚ 

zve  srde�n� všechny ob�any 

  nn  aa      TT  aa  nn  ee  ��  nn  íí      zz  áá  bb  aa  vv  uu  
kktteerráá  ssee  kkoonnáá  vv  ssoobboottuu      1177..1100..22000099  

oodd  2200,,0000  hhoodd..  
nnaa  ssáállee  kkuullttuurrnnííhhoo  ddoommuu    

P�ij�te se pobavit a zp�íjemnit si podzimní ve�er. Ve 20,30 hod. je p�ipraveno kulturní 
p�ekvapení. Ob�erstvení zajišt�no,vstupné dobrovolné. 

Srde�n� zvou po�adatelé! 
 

Obecní zpravodaj p�ipravuje OÚ Lubník. Grafickou úpravu zpracovává 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 p�edat na OÚ v Lubníku nebo p�ímo zasílat na e-mail: petr@tatenice.cz . 


