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 Zasedání OZ se konalo 16. 5. 2012 
Program:   
1. Od 1. 7. 2012 dochází ke spuštění ostrého provozu 

systému základních registrů. Z tohoto důvodu nás 
navštívily dvě zástupkyně městského úřadu  
v Lanškrouně, které nás o novém systému 
informovaly. Přínosy základních registrů můžeme 
rozdělit na přínosy pro občany, pro veřejnou 
správu, pro ekonomické subjekty, registr obyvatel, 
osob, územní identifikace adres a nemovitostí, 
práv a povinností, ohlašovací povinnost, registr 
agend. 

Přínos pro občany: 
- Snížení časových nároků na občany při styku  

s veřejnou správou. 
- Občan již nebude muset úřadům sdělovat žádný 

údaj, který je zákonem označen jako referenční. 
- Občan nebude muset opakovaně dokládat při 

styku s úřadem údaje, které již jednou v minulosti 
doložil. 

- Zlepšení povědomí společnosti o bezpečném 
nakládání s údaji jejich občanů. 

- Možnosti blokace odcizených elektronických 
údajů. 

- Využití rozhraní pro komunikaci se státní správou 
prostřednictvím DS. 

- Jedenkrát ročně obdrží občan automaticky do své 
datové schránky informační výpis, kdo a za jakým 
účelem na data o něm vedená v základních 
registrech nahlížel, dotazoval se na ně nebo je 
měnil. 

- Rozšíření funkcionality a dostupnosti služeb 
veřejné správy. 

- Informační systém základních registrů slouží  
k dosažení rychlejšího a spolehlivějšího 
poskytování služeb státní správy nejširší 
veřejnosti. 

2. Starosta obce poptal na opravu místní 
komunikace několik firem. Firma STRABAG, jako 
jediná byla ochotna vytvořit cenovou nabídku na 
opravu místních komunikací. Zastupitelstvo obce 
pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy o dílo  
s firmou STRABAG. /5 pro, 1 se zdržel hlasování/      

3. Byl dán návrh, aby byl opraven stojan na kola  
u místního pohostinství.  

4. Obyvatelé Lubníka si stále častěji stěžují na silnici 
vedoucí z Lanškrouna, která byla opravena firmou 
SKANSKA. Bylo domluveno, že obecní úřad na tuto 
situaci upozorní krajský úřad. 

 
 Zasedání OZ se konalo 4. 6. 2012 

Program: 
1. Obecní zastupitelstvo pověřilo starostu obce  

k podpisu smlouvy o dílo s firmou STRABAG na 
opravu místní komunikace p.p.č. 868. /6 pro/ 

2. Obecní úřad obdržel tři žádosti, dvě o prodej od 
manželů Zachových a Jana Langera a jednu  
o pronájem od manželů Jurajdových obecního 
pozemku p.p.č. 468/2. OZ obě tyto varianty zamítlo. 
/5 proti, 1 se zdržel hlasování/ 

3. Diskuse, ostatní, informace starosty. 
- SDH obdrželo z Pardubického kraje dotaci 

20 000,- Kč.  
- Starosta požádal Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových o bezúplatný převod hřiště  
a přilehlého pozemku, který je v současné době 
majetkem státu, na obec. V případě převodu musí 
tyto pozemky i nadále sloužit ke sportovním  
a rekreačním účelům. 

- Starosta podal žádost na Pozemkový fond  
o bezúplatný převod pozemků p.p.č. 2229 (nad 
pětkou), 307/1 (za p. Purkertem) a 701/6 (za  
p. Sommrem). Tyto pozemky jsou v územním plánu 
určeny výstavbě rodinných domků. 

- Byla zaslána žádost o dotaci 9 000,- Kč na zalesnění 
obecního lesa. 

- Obec provádí těžbu v obecním lese a zároveň 
probíhá prodej kulatiny a paliva. 

- Z úřadu práce nám byli doporučeni na veřejnou 
službu dva kandidáti - paní Jurajdová, pan Hradil. 
Od 1. 5. 2012 oficiálně nastoupil pan Hradil. 

- Starosta oslovil rodinu Haasovu o odkoupení 
pozemků, které jsou v zastavěném území a podle 
územního plánu jsou určeny k výstavbě rodinných 
domků. Jeden z majitelů přislíbil, že dohoda je 
možná. 
 
 Zasedání OZ se konalo 25. 6. 2012 

Program: 
1. Zastupitelé byli seznámeni se Zprávou o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce za rok 2011. 
Zastupitelstvo obce schválilo celoroční hospodaření 
obce a závěrečný účet za rok 2011 včetně zprávy  
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o výsledku přezkoumání obce za rok 2011. 
Přezkoumání provedly pracovnice finančního 
odboru Krajského úřadu v Pardubicích. Byly zjištěny 
chyby a nedostatky. /6 pro/ 

2. Diskuse, ostatní, informace starosty. 
- Starosta zajistil u p. Dubského atrakce na pouť, 

která se konala 1. 7. 2012.  
- Začal plánovaný prořez stromů na hřbitově.  
- Starosta vznesl dotaz na SÚS Pardubického kraje 

ohledně silnice vedoucí z Lanškrouna do Tatenice, 
která už nyní vykazuje známky poškození. Bylo 
odpovězeno, že tento stav je zcela běžný. Na 
uvedenou silnici je pětiletá záruka. Poté se závady 
budou řešit. Na závěr podotýkáme, že silnice je 
majetkem Pardubického kraje.  

- Paní Zdeňka Janečková plánuje svolání výboru TJ 
Sokol, kde chce složit funkci předsedy.  

- Byla přislíbena dotace z POV Pardubického kraje  
v hodnotě 100 000,- Kč. 

 
 Zasedání OZ se konalo 5. 9. 2012 

Program: 
1. Obecní zastupitelstvo schválilo závěrečný účet 

svazku obcí Lanškrounsko za rok 2011. /7 pro/ 
Obec Lubník je členem svazku a proto má 
povinnost schválení závěrečného účtu tohoto 
svazku. Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední 
desce obce. Je k nahlédnutí i na elektronické 
úřední desce obce. 

2. Obecní zastupitelstvo schválilo „smlouvu  
o věcném břemeni“ mezi obcí Lubník a VAK 
Jablonné nad Orlicí. /7 pro/ Věcné břemeno se 
týká pozemku 871/1 obecní cesty vedle p. Junka. 
Věcné břemeno spočívá v přístupu na případných 
opravách vodovodní přípojky k rodině  
p. Habermanna. 

3. Obecní zastupitelstvo schválilo kupní smlouvu na 
pozemky v okolí potoka. Pozemky od obce 
odkoupí povodí Moravy s.p. Obec prodejem získá 
44 200,- Kč. Tato kupní smlouva byla dohodnuta 
při revitalizaci koryta potoka v úseku od mostku  
u p. Chládkové po autobusovou zastávku na 
Žichlínek. /7 pro/ 

4. Obecní zastupitelstvo schválilo pronájem místního 
pohostinství p. Zdeně Bártové z Dolní Čermné.  
/7 pro/ Pronájem je v souladu s podmínkami 
paragrafu 39 zákona 128/200 Sb. o obcích. 

5. Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočtové 
opatření ve výši 100 000,- Kč. Jedná se o dotaci  
z Pardubického kraje, která se použila na opravu 
místní komunikace p. č. 871/1 od p. Hozové po 
výjezd u místního pohostinství. /7 pro/ 

6. Obecní zastupitelstvo schválilo zařazení obce do 
MAS (Místní akční skupina). /7 pro/ Svazek obcí 

Lanškrounsko ve spolupráci se svazkem obcí Pod 
Bukovou horou a dalšími podnikateli  
a neziskovými subjekty zakládá v současné době 
MAS Lanškrounsko v rámci programu EU Leader. 
Smyslem založení MAS Lanškrounsko je vytvořit 
novou možnost získání finančních prostředků do 
regionu. Za obec Lubník je v MAS přihlášen SDH 
Lubník. 

7. Diskuse, ostatní, informace starosty.                                                                                                                         
- V měsíci říjnu OÚ Lubník uskuteční „Besedu 

s důchodci“. Pozvánka bude otisknuta v Lubnickém 
zpravodaji.     

- Dne 12. - 13. října 2012 proběhnou volby do 
zastupitelstva Pardubického kraje. 

- Zaměstnanci obce provádějí úklid na parcelách 
2247, 2250. Ty jsou určeny k zalesnění. Bude 
podána žádost o dotaci. Plocha určená k zalesnění 
je 1,4 ha. Parcely se nacházejí na hranici 
katastrálního území Lubníka a Tatenice.  

- Obec provádí odstraňování oplocenek  
a vysekávání trávy remízků za hřbitovem  
a poldrem. Vzhledem k rozsahu práce se dokončení 
přesune do r. 2013. 

- Provedla se prořezávka stromů na hřbitově, které 
byly částečně proschlé a prořezávka stromů za 
hřbitovní zdí vedle obecní cesty. 

- Starosta ve spolupráci s pracovníky ZOD Žichlínek 
řešil únik kontaminované vody z areálu ŽV do 
retenční nádrže. K žádným škodám nedošlo. 

- Starosta dal návrh na využití dotace z programu 
POV z Pardubického kraje na rok 2013. V případě 
obdržené dotace ji využít na rekonstrukci sociálního 
zařízení v budově OÚ. Zastupitelé souhlasili. 

- Kupní smlouvy na prodej pozemků manželům 
Karlovým a Klugovým byly odeslány na KN do Ústí 
nad Orlicí k zapsání. 

- P. Hradil, který u obce vykonával „veřejnou službu“ 
určenou mu úřadem práce po splnění v červenci 
ukončil. 

- Ondřej Minář podal výpověď z nájemního bytu  
č. p. 81 k 31. 8. 2012. Novým nájemníkem se od  
1. 9. 2012 stala paní Růžena Minářová. 

- P. Petr Janeček, dosavadní správce sálu, nemá již 
zájem o tuto funkci. OÚ tímto dává na vědomí, že 
případný zájemce se může informovat na tuto 
funkci u starosty obce. 

- S největší pravděpodobností budou muset být 
popelnice na komunální odpad od r. 2013 opatřeny 
známkou. Konkrétní informace budou včas 
oznámeny. 

- Starosta informoval, že vzhledem k zalesnění  
a údržbě ostatních ploch (remízků) bude obec 
uvažovat o zakoupení malotraktoru na mulčování 
těchto ploch. 
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- Místostarostka informovala zastupitele o školení 
základních registrů, kterého se zúčastnila se 
starostou a účetní obce.    

- Starosta informoval, že schválením zákona o RUD 
/rozpočtové určení daní/ obec navýší příjmovou 
stránku rozpočtu v r. 2013 o 500 000,- Kč. 

- Firma STRABAG dokončila opravu dvou úseků 
místní komunikace. 

 

 
 

Oblastní středisko Diakonie Broumov nás již potřetí 
požádalo o sběr použitého ošacení.  
Možno odevzdat: 

- oblečení dámské, pánské, dětské 
- ložní povlečení, prostěradla, ručníky, utěrky 
- přikrývky, polštáře, deky 
- záclony, látky (minimálně 1m2) 

 
Uvedené věci pro sbírku můžete odevzdat na 

Obecním úřadě v Lubníku v úředních hodinách 
(pondělí, středa) od 26. 9. do 8. 10. 2012. 
 

 
Obecní úřad v Lubníku srdečně zve všechny důchodce na 

která se koná v sobotu 6. 10. 2012 v místním 
pohostinství. Začátek je v 15:00 hodin. 

 
Svoji účast nahlaste osobně nebo telefonicky 

slečně Jaroslavě Fischerové (tel. č. 736 402 295). 
Důvodem potvrzení účasti je dostatečné zajištění 

občerstvení pro všechny přítomné. 
 
 

 
 
 

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ - 3. 5. 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SOBOTNÍ ODPOLEDNE SE ŠMOULY – 23. 6. 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DĚTSKÝ DEN V LUBNÍKU – 13. 9. 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

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. 

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

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

CO SE UDÁLO – OBRAZOVÁ GALERIE 

CO SE PŘIPRAVUJE 

mailto:petr@tatenice.cz

