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ZE ZASTUPITELSTVA OBCE                                                                   
 Zasedání OZ se konalo 22. 2. 2012 

Program:   
1. Smlouva o dílo s firmou JAFIS s.r.o. Litomyšl. 
2. Žádost manželů Klugových o odkup části obecního 

pozemku p. č. 972. 
3. Zpráva o bezpečnostní situaci v obci. 
4. Řešení smlouvy o odběru vody z vodárny pro ZOD 

Žichlínek. 
5. Rozpočtová opatření. 
6. Ostatní, diskuse.   

 
1. Obecní zastupitelstvo schválilo Smlouvu o dílo 
s firmou JAFIS s.r.o. Litomyšl. Předmětem smlouvy je 
zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení  
a realizaci stavby provedené na základě a v rozsahu 
projektové dokumentace pro územní řízení zpracované 
projekční kanceláří JAFIS s.r.o. Litomyšl. Jedná se  
o zasíťování stavebních pozemků u č. 5 /7 pro/. 
2. Obecní zastupitelstvo schválilo prodej části obecního 
pozemku p. č. 972 manželům Klugovým. Cena byla 
stanovena 20,- Kč/m2 s tím, že si manželé zaplatí 
geometrické vyměření pozemku a vklad do katastru 
nemovitostí. Výměra bude upřesněna až po zpracování 
geometrického plánu /7 pro/. 
3. Starosta obce podal zprávu o bezpečnostní situaci 
obce. Obec Lubník patří mezi klidné, bezproblémové 
obce. 
4. ZOD Žichlínek má v úmyslu odstoupit od smlouvy na 
odběr vody z obecní vodárny pro zásobování střediska 
živočišné výroby v Lubníku s tím, že by obecní vodárnu od 
obce odkoupili. Tento návrh obecní zastupitelstvo 
neschválilo /7 proti/. 
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje změny  
do schváleného rozpočtu dle skutečného čerpání tak, jak 
je přednesla paní Kubelková /7 pro/. OZ odsouhlasilo 
schvalování průběžných dotací na rok 2012 z úřadu práce 
starostou. Celkovou částku po ukončení dotací následně 
schválí zastupitelstvo /7 pro/. OZ schválilo rozpočtové 
opatření na sčítání lidu, domů a bytů částka 1692,- Kč /7 
pro/. 
6. Ostatní, diskuse: 

 Manželé Dana a Josef Karlovi se informovali  
o možnosti odkoupení části pozemku č. p. 946/5. 
Jejich požadavek bude projednán až po podání 
písemné žádosti.  

 Proběhlo předání smluv  
o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene  
a souhlasu se zřízením stavby na plynovou přípojku 

pro: obec Lubník, p. Petr Šubrt, p. Martin Sommer  
a manželé Janští. 

 P. Langhamer a p. Langrová se zúčastnili školení ASPI 
v Olomouci. Jedná se o automatizovaný systém 
právních informací.  

 Byl dán dotaz, že nejsou odklizené chodníky. 
Důvodem je porucha na fréze.  

 V příštím zpravodaji budou podány informace  
o povinnostech majitelů nemovitosti ohledně údržby 
komínů. 

 Zasedání OZ se konalo 16. 4. 2012 
Program: 

1. Schválení obecního rozpočtu. 
2. Schválení smlouvy o smlouvách budoucích - 

Smlouva o právu stavby  
3. a o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene (distribuce elektřiny u č. p. 5). 
4. Žádost manželů Karlových o odkup obecního 

pozemku. 
5. Schválení smlouvy o odběru elektřiny pro obec 

Lubník. 
6. Schválení odměn nečlenům zastupitelstva, kteří 

jsou členy komisí. 
7. Ostatní, diskuse. 

 
1. Obecní zastupitelstvo schválilo vyrovnaný obecní 
rozpočet pro rok 2012 /7 pro/. 
2. Obecní zastupitelstvo schválilo smlouvy  
o smlouvách budoucích - Smlouva o právu stavby  
a o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
(distribuce elektřiny u č. p. 5) pro výstavbu rodinných 
domů v této lokalitě /7 pro/. 
3. Obecní zastupitelstvo schválilo žádost manželů 
Karlových, Lubník č. p. 13  
o odkoupení části obecního pozemku p. č. 946/5. Cena 
byla stanovena 20,- Kč/m2 s  tím, že si manželé zaplatí 
geometrické vyměření pozemku a vklad do katastru 
nemovitostí /7 pro/. 
4. Obecní zastupitelstvo schválilo smlouvu  
o odběru elektřiny pro obec Lubník, kterou za nás 
zrealizuje zástupce „Obcí Orlicka“. Cenu za odběr 
vysoutěží  na komoditní burze v Kladně /7 pro/. 
5. Obecní zastupitelstvo schválilo odměny nečlenům 
zastupitelstva za rok 2011, kteří jsou členy komisí. Byly 
schváleny ve výši: kulturní 600,- Kč, kontrolní a finanční 
komise 400,- Kč /7 pro/. 
6. Bylo schváleno posunutí termínu úhrady  
za komunální odpad do 31. 10. 2012 /7 pro/. 
7. Ostatní, diskuse:  
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 Starosta informoval zastupitele o plánované 
výstavbě cyklostezky mezi Rudolticemi  
a Lanškrounem. 

 Starosta všechny přítomné informoval o kácení  
a prořezávce stromů v obecním lese. 

 Odběr vody pro živočišné středisko z obecní vodárny 
zůstává. 

 Jediné sběrné místo na plasty je za hospodou. 
Všechna ostatní místa jsou zrušena. 

 Na hřbitov byly koupeny dvě nové lavičky. 

 Opět se rozšířilo pobíhání psů po vesnici. Starosta 
přislíbil, že zjistí, jak tomuto prohřešku zabránit. 

 Starosta seznámil zastupitele s nabídkou služeb CHARITY 
Zábřeh. S podrobnostmi se občané seznámí v Lubnickém 
zpravodaji. 

  
CO SE UDÁLO – OBRAZOVÁ GALERIE  
           Dne 12. 2. 2012 se uskutečnilo slavnostní vítání 
nových občánků, přivítáni byli: Pavel Šubrt, Roman Šilar, 
Natálie Neugebauerová. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CO SE PŘIPRAVUJE V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ 
  Sbor dobrovolných hasičů v Lubníku pořádá 27. 4. 
2012 „Pálení čarodějnic“. Začátek v 16:00 hod. Letos 
budou připravené 3 velké párty stany. Hrát bude DJ 
SEMAN. Občerstvení: makrely, grilované maso, klobásy. 
Bližší informace o obou akcích budou na plakátech. 
 

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY V KNIHOVNĚ 
Knihovna je otevřena každé úterý od 16:00 - 

18:00 hod. 
 

VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ!!! 
Žádáme důrazně všechny majitele psů, aby si 

své psy zabezpečili a zabránili jim ve volném pohybu po 
vesnici. Reagujeme tak na stížnosti občanů. 
 

POVINNÉ ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ 
Dle nařízení vlády sbírky zákona č.91/2010 ze dne 

1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při 
provozu komínů, kouřovodů  
a spotřebičů paliv jsou stanoveny lhůty kontrol  
a čištění spalinové cesty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V případě potřeby čištění komína je možné se 
obrátit na tel. č. 603 846 151 nebo 603 445 525 

 

 

 
 
 
 
 

 

 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 . 
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