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5. Obecní zastupitelstvo schválilo zařazení do MAS
(Místní akční skupina) Lanškrounsko.
/7 pro/
Zařazení bylo schváleno již na minulém zasedání, ale
MAS zjistila chybu v textu. Oprava musela být ještě
jednou schválena.
„Zařazení do území působnosti MAS musí
proběhnout schválením níže uvedeného usnesení
OZ. Schválením tohoto usnesení nám nevznikají
žádné povinnosti, pouze naše obec a podnikatelé
dostanou možnost získat z MAS Lanškrounsko
finanční prostředky. Bez tohoto schválení by naše
obec o tuto příležitost přišla.“
6. Zpráva velitele SDH Lubník:
Uplynulý rok jsme započali valnou hromadou sboru
7. 1. 12, kde nás navštívil zástupce sdružení hasičů
a pochválil náš sbor za činnost v roce 2011.
Následovalo pořádání hasičského plesu, který se
vydařil hlavně díky velkému nasazení členů našeho
sboru. V kulturních akcích následovalo pálení
čarodějnic.
Od začátku roku jsme se věnovali přípravám
na okrskovou soutěž, která proběhla v Krasíkově,
kde se naše družstvo umístilo v překážkách na 100 m
na krásném druhém místě a v celkovém pořadí
na místě pátém.
V květnu byla přijata nová členka sboru, který má
celkem 25 členů, z toho 5 žen.
V rámci údržby budovy hasičské zbrojnice byla
provedena oprava interiéru klubovny. Byla opravena
podlaha, vymalováno a natřena okna.
V květnu proběhla příprava auta na pravidelnou STK.
V letošním roce se podařilo získat sponzora
na provoz auta. Je jím pan Vladimír Langhamer,
který nám zajišťuje pohonné hmoty na akce, které
nesouvisí s činností zásahové jednotky. Jako první
byla výstava hasičské techniky ve Vysokém Mýtě,
dále oslavy výročí založení 130 let v Dolní Dobrouči,
120 let v Mistrovicích, 130 let ve Sněžném u Poličky
a svěcení praporu v Dolním Třešňovci.
V červenci proběhlo focení auta do archivu hasičské
techniky.
V letošním roce jsme obdrželi dotaci z PK ve výši
20 000,- Kč na nákup pneumatik. Celková suma za
6 pneumatik činila 43 000,- Kč. Zbývajících 23 000,Kč doplatila obec.
Dále se podařilo dořešit problém s vyrozumíváním
naší zásahové jednotky formou SMS z operačního
střediska v Pardubicích.
Ani letos jsme nemuseli zasahovat u žádné události.

Novoroční přání pana starosty
Do roku 2013 přeji všem obyvatelům
naší obce pevné zdraví, nezbytnou dávku
štěstí, každodenní malé štěstí, dobrou
náladu a splnění všech přání.

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání OZ se konalo 12. 11. 2012
Program:
1. Obecní zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou
vyhlášku o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběr, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu na rok 2013.
/7 pro/ Sazba za poplatníka podle čl. 2 odst. 1
vyhlášky činí 400,- Kč. Tato částka je stanovena na
základě skutečných nákladů obce předchozího roku
na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na
osobu. Od poplatku se osvobozují děti do 3 let věku
a nezvěstný poplatník.
2. Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočtová opatření.
/7 pro/
a. Obci byla poskytnuta účelová dotace 9 000,- Kč dle
„Zásad o poskytování finančních podpor na
hospodaření v lesích z rozpočtu PK a způsobu jejich
využití“.
b. Na základě rozhodnutí Zastupitelstva PK byla
přidělena dotace z rozpočtových prostředků
20 000,- Kč na koupi pneumatik pro hasičský vůz.
c. Na základě rozhodnutí Ministerstva financí byla obci
přidělena neinvestiční účelová dotace 23 000,- Kč
na úhradu výdajů vzniklých obcím v souvislosti
s konáním voleb do zastupitelstev krajů.
3. Obecní
zastupitelstvo
schválilo
smlouvu
o bezúplatném převodu pozemků p. p. č. 296/4
a 299/3 do vlastnictví obce od „úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových“. Jedná se
o hřiště a tato smlouva má několik omezení a to, že
se nesmí prodat třetí osobě, ani pronajímat ke
komerčním účelům, využívání pouze ke sportovním
a rekreačním účelům a to po dobu 10 let. /7 pro/
4. Obecní zastupitelstvo schválilo smlouvu o smlouvě
budoucí, která se týká el. sítě u č. p. 5 pro
plánovanou výstavbu rodinných domků. /7 pro/

-1-

Zástupci SDH se pravidelně účastnili schůzí našeho
okrsku.
Plán činnosti SDH Lubník na rok 2013 - údržba
budovy zbrojnice, údržba techniky a pořádání
kulturních akcí v obci.
7. Předsedové výborů podali zprávy.
Kontrolní výbor:
Za rok 2012 provedl čtyři kontroly. Dne 20. 3. 12 byla
provedena inventura majetku obce Lubník. Dne
10. 5. 12 byla provedena kontrola likvidace odpadů
u p. Roberta Purkerta. Dne 22. 10. 12 byla provedena
kontrola nakládání s odpady u p. Pavla Macháčka
a 7. 11. 12 byla provedena kontrola chodníků a
opravených cest v obci.
Kulturní výbor:
Za rok 2012 se sešel 7x, aby si její členky rozdělily
gratulace občanům, naplánovaly besedu s důchodci
a vítání občánků. V tomto roce se přivítalo
10 nových občánků.
Finanční výbor:
V letošním roce provedl kontrolu plnění rozpočtu,
namátkovou kontrolu pokladny a kontrolu faktur.
8. Informace starosty, diskuse:
 Dne 6. 10. 12 se uskutečnila beseda s důchodci,
která byla od jejich účastníků dobře hodnocena.
 VAK provedl přeložku hlavního vodovodního řádu
u č. 5. Účelem přeložky je budoucí připojení
rodinných domků.
 Dne 4. 11. 12 proběhlo vítání občánků. Přivítali jsme
Filipa Součka, Annu Klugovou, Barboru Dubovskou
a Vanesu Bartoňovou.
 Z areálu chovu prasat v Sázavě unikly silážní šťávy do
potoka. Předseda ZOD Žichlínek po projednání
situace se starostou obce zajistil nápravu.
 Proběhla oprava a úklid místního pohostinství. Nyní
se můžeme těšit lepšímu a příjemnějšímu prostředí.
 Starosta jednal s p. Hassem o odkoupení pozemků za
Květenskými. Tyto pozemky jsou v územním plánu
obce určeny k výstavbě rodinných domků. Převod
pozemků na obec byl p. Hassem přislíben.
 Starosta dal návrh, že by měla být stanovena pravidla
o prodeji zasíťovaných pozemků. Neprodávat dva
zasíťované pozemky jednomu zájemci.
 Starosta oslovil p. Miroslava Švoba, že obec by měla
zájem odkoupit část komunikace, která je mezi
dvěma úseky obecní komunikace. Jedná se o přístup
na hřiště přes hráz rybníka.
Zasedání OZ se konalo 19. 12. 2012
Program:
1. Zastupitelstvo
obce
schvaluje
rozpočtové
provizorium na rok 2013. Až do schválení nového
rozpočtu na rok 2013, bude obec hospodařit podle
rozpočtového provizoria, které bude činit měsíčně
1/12 rozpočtu na rok 2012. /5 pro/

2. Obecní zastupitelstvo schvaluje všechna rozpočtová
opatření, která se týkají průběžných dotací od ÚP
Ústí n. Orlicí a Svitavy na veřejně prospěšné práce.
/5 pro/
3. Projednání ústní žádosti p. Zdeňka Skalického,
Lubník 27, která se týká zprůjezdnění obecní cesty
p. č. 972/1 mezi parcelou p. Z. Skalického a p. L.
Kluga. Tato cesta se v zimě neudržuje a udržovat
nebude, jelikož není využívána. OZ pověřuje starostu
obce, aby ještě jednou oslovil p. Skalického, zda
i nadále trvá na zprůjezdnění této cesty. /5 pro/
4. Proběhlo jednání s p. Miroslavem Švobem
o odkoupení části přístupové komunikace na hřiště,
která je v jeho vlastnictví. Pan Švob souhlasí a dále
navrhl obci prodej dalších částí přilehlých pozemků.
Tyto pozemky jsou při různých akcích využívány
k parkování vozidel atd. Bylo dohodnuto, že vklad do
katastru nemovitostí včetně vyměření geodety
(geometrické plány) zafinancuje obec. Předběžná
kupní cena byla dohodnuta 50,- Kč/m2 za přístupovou
komunikaci a 40,- Kč/m2 za ostatní pozemky. Velikost
pozemků bude zřejmá až po vyměření. OZ pověřuje
starostu obce k dalšímu jednání s p. Švobem. /5 pro/
5. Jmenování inventarizační komise k inventarizaci
obecního majetku k 31. 12. 2012. Předseda
inventarizační komise byl stanoven Martin Janský,
členové Karel Langhamer, Dana Kubelková, Lubomír
Klug, Petr Janeček. /5 pro/
6. Diskuse:
Obecní úřad navštívila p. Markéta Horáková, která
přinesla dvě přenosné sbírkové pokladničky sbírkové
akce „Tříkrálová sbírka“ k jejich zapečetění.
Rozpečetění bude provedeno na OÚ Lubník mezi
8. až 11. lednem 2013.

KNIHOVNA LUBNÍK
CO S NAČATÝM VEČEREM (když v televizi nic nedávají)
Přečtěte si dobrou knížku! Obecní knihovna v Lubníku
vám nabízí:
pro dospělé – romány všeho druhu
detektivky
cestopisy
životopisy
pro mládež – knížky dobrodružné i zamilované
povinná školní četba
pro děti
– obrázkové knížky, pohádky

Otevřeno vždy v úterý 16 - 18 hodin
(prosinec – únor 15 - 17 hodin)
Použití INTERNETU je zdarma!
Co nového v Lanškrouně a okolí – k dispozici máme
Lanškrounské listy.
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CO SE UDÁLO – OBRAZOVÁ GALERIE
SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ – 4. 11. 2012

DNE 6. 10. 2012 SE V MÍSTNÍM POHOSTINSTVÍ
USKUTEČNILA BESEDA S DŮCHODCI

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.
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