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Zdeněk Tejkl, Albrechtice
Adolf Pech, Lanškroun
Z otvírání obálek byl pořízen protokol.
Na prvním místě s nabídkou 1 840 496,- Kč se
umístila firma Obstas o. f., Lanškroun. Druhou
v pořadí byla firma p. Zdeňka Tejkla s nabídkou
1 971 681,- Kč. Třetí v pořadí se umístila firma
p. Adolfa Pecha s nabídkou 1 987 201,- Kč.
Rozpočet projektanta byl 2 304 780,- Kč.
Z nabídek byla vytvořena „Zpráva o posouzení
a hodnocení nabídek“ a to 4. 11. 2013. Tato
zpráva byla projednána na zastupitelstvu, které
akceptovalo nabídku firmy Obstas o. f.,
Lanškroun, jako cenově nejvýhodnější. Firma
Obstas o. f. bude s tímto rozhodnutím
seznámena. Realizace stavby bude ukončena
30. 6. 2014. /6 pro/
4. Informace starosty, různé:
 Starosta informoval o uzavření „mandátní
smlouvy“ s firmou Hudeček s.r.o., Ústí nad
Orlicí, která byla nápomocna při výběru
dodavatele
na
výstavbu
technické
infrastruktury. OZ tuto smlouvu schválilo.
/6 pro/
 Starosta obce vstoupil do jednání s Českou
spořitelnou o poskytnutí „investičního úvěru“
ve výši 700 000,- Kč pro obec. V příštím roce
2014 obec plánuje (v případě přidělení
dotace) zateplení budovy OÚ a výměnu oken,
zasíťování pozemků na výstavbu rod. domků
a také opravu místních komunikací
(u p. Roberta Purkerta a p. Jurečka). Tento
investiční úvěr bude sloužit jako finanční
rezerva na opravu budovy OÚ a zasíťovaní
pozemků. V případě dostatku vlastních
finančních prostředků nemusí obec tento
úvěr otevřít, ani dočerpat. Splatnost je 9 let
a měsíční splátka je 6 500,- Kč s úrokovou
fixní sazbou na 5 let 1,9 % p. a. Je také
možnost v případě čerpání tento úvěr
umořovat, mimořádnými splátkami a to bez
sankcí. Po seznámení s podmínkami úvěru
obecní zastupitelstvo souhlasí a pověřuje
starostu obce k podpisu a uzavření smlouvy
investičního úvěru. /6 pro/

* NOVOROČNÍ PŘÁNÍ *

Do roku
přeji
všem spoluobčanům pevné
zdraví, nezbytnou dávku štěstí,
silné nervy, pozitivní náladu
a spokojenost jak v osobním,
tak i pracovním životě. Dále
bych
chtěl
poděkovat
občanům i partnerům za
dobrou spolupráci. Ať všechny nástrahy, které
nás čekají, zdárně zvládneme.
starosta obce
ZE ZASTUPITELSTVA OBCE

Zasedání OZ se konalo 25. 9. 2013
1. OZ schvaluje program zasedání. /7 pro/
2. OZ schvaluje kontrolu usnesení ze 7. 8. 2013.
/7 pro/ Odsouhlaseno bez výhrad.
3. OZ schválilo zateplení budovy OÚ. Žádost
o dotaci zpracuje a podá firma Mix-MaxEnergetika s.r.o. /2 proti, 1 se zdržel hlasování,
4 pro/
4. OZ schválilo podání žádosti o dotaci z POV
na obecní komunikace. /7 pro/
5. Informace starosty, různé:
 Starosta informoval o začátku opravy sochy
na hřbitově.
 Přihlásil se zájemce o stavební parcelu pod
č. 5.
 Dne 26. 10. bude uspořádána v místním
pohostinství beseda s důchodci.
Zasedání OZ se konalo 4. 11. 2013
1. OZ schvaluje program zasedání. /6 pro/
2. OZ schvaluje kontrolu usnesení z 25. 9. 2013.
/6 pro/ Odsouhlaseno bez výhrad.
3. Byla podána zpráva starostou obce o výběru
dodavatele na technickou infrastrukturu (pro
výstavbu rod. domů) u č. 5. Byla stanovena
komise ve složení p. Langrová Marta,
sl. Fischerová Jaroslava a p. Langhamer Karel,
která 30. 10. 2013 provedla otvírání obálek tří
oslovených firem:
 Obstas o. f. Jaroslav Kylar, Lanškroun
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OZ schvaluje rozpočtového opatření ve výši
24 100,- Kč na volby do Poslanecké
sněmovny a Parlamentu ČR.
Starosta informoval o dokončení opravy
sochy na hřbitově.
Starosta informoval o besedě s důchodci
z 26. 10. 2013.
Starosta dal návrh na případné odkoupení
nemovitostí v obci, které jsou ve špatném
stavu. OZ souhlasí. /6 pro/
Starosta informoval o dotazníku na
webových stránkách obce v souvislosti
s ustanovením MAS (místní akční skupina) na
Lanškrounsku. Do MAS je přihlášena naše
obec, TJ Sokol, SDH Lubník a p. Robert
Purkert. Vytvořením MASu by měla být šance
na získání dotace pro přihlášené subjekty.

byli 3x na schůzi okrsku. Členská základna má
k dnešnímu datu 26 členů, z toho 5 žen.
 Jednotka se věnovala údržbě techniky
a zázemí. Byly pořízeny 3 kusy hadic B,
pákový rozdělovač, sací koš, sada hadic pro
štafetu a 6x pracovní stejnokroj PsII.
 Zúčastnili jsme se s naším autem několika
hasičských akcí v okolí a to: 140 let od
založení SDH Vamberk, 115 let založení SDH
Nepomuky, soutěže v Mladějově na Moravě,
pivní slavnosti Horní Černá a výstavy
k 60. výročí ukončení výroby vozidel Praga RN
v Brně Sečkovicích nazvané PRAGA RN den.
Na uvedené akce nám náklady na cesty hradil
sponzor Vladimír Langhamer.
 Z kulturních akcí jsme pořádali již tradičně
Hasičský ples a Pálení čarodějnic.
7. Informace starosty, různé:
 Starosta podal zprávu o setkání starostů
s manažery ČS v Pardubicích, kterého se
zúčastnil. Předmětem schůzky byly informace
o přípravě rozpočtu, podmínky pro získávání
úvěrů, příčiny, které vedou k zadlužování
obcí. Obec Lubník patří mezi obce se zdravím
financováním.
 V měsíci listopadu byly obci připsány
pozemky od p. Haase, které budou v příštím
roce prodány zájemci o výstavbu rodinného
domu.
 Obec získala investiční úvěr od České
spořitelny ve výši 700 000,- Kč tak, jak bylo
v minulém období prezentováno.
 Obec obdržela žádost o spolupráci od ZOD
Žichlínek na likvidaci biologického odpadu.
V případě úspěchu by ZOD Žichlínek
vybudoval kompostárnu, kde by občané naší
obce měli možnost tento odpad ukládat
s tím, že by to ZOD sváželo zdarma.
 Starosta informoval o žádosti „Domova
důchodců“ v Ústí nad Orlicí o finanční
příspěvek ve výši 6 000,- Kč. OZ žádost
neakceptovalo a příspěvek nebyl schválen.
/3 pro s výhradami, 4 proti/
 Starosta
se
zúčastnil jednání DSO
Lanškrounsko v Damníkově, kde se jednalo
o další činnosti svazku a o možnosti obcí
získat finanční podporu (grand) na významné
akce, které by se pořádaly (sraz rodáků,
různá výročí,…). Starostové byli požádáni
o schválení Dodatku č. 2 k stanovám svazku
obcí Lanškrounsko OZ obce. Dodatek č. 2 byl
schválen. /7 pro/

Zasedání OZ se konalo 13. 12. 2013
OZ schvaluje program zasedání. /7 pro/
OZ schvaluje kontrolu usnesení ze 4. 11. 2013.
/7 pro/ Odsouhlaseno bez výhrad.
OZ schvaluje rozpočtové provizorium na rok
2014. Až do schválení nového rozpočtu na
rok 2014 bude obec hospodařit podle
rozpočtového provizoria, které bude činit
měsíčně 1/12 rozpočtu roku 2013. /7 pro/
OZ schvaluje rozpočtová opatření, které se týká
dotací za r. 2013 na mzdy pracovníků obce od
úřadu práce v průběhu roku. /7 pro/
OZ ustanovuje inventarizační komisi na
inventarizaci obecního majetku k 31. 12. 2013.
/7 pro/ Předseda komise: Martin Janský;
členové: Karel Langhamer, Dana Kubelková,
Lubomír Klug, Petr Janeček.
Zástupce velitele SDH Lubník p. Lubomír Klug
podal zprávu o činnosti jednotky za rok 2013:
 V uplynulém roce jsme se věnovali požární
a kulturní činnosti. Z požární činnosti to bylo
především školení členů jednotky a nácvik
požárního útoku na okrskovou soutěž
pořádanou v Damníkově, kde se naše
družstvo umístilo na krásném druhém místě.
 Jednotka se zúčastnila dvou námětových
cvičení okrsku s vyhlášením poplachu KOPIS
Pardubice. Jedno cvičení se konalo v únoru
na budovy dřevotvaru Sázava a druhé
v dubnu na budovu zámečku Tatenice. Jeden
člen JSDHO se podrobil školení strojníků
v Ústí nad Orlicí. Jednotka měla během roku
6 x školení družstva dle rozpisu. Zástupci SDH
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Starosta
podal
žádost
o
dotaci
z Pardubického kraje na výbavu pro jednotku
SDH Lubník.
Byla podána žádost z Operačního programu
životního prostředí na zateplení budovy OU
v obci.
Bude nainstalováno dopravní silniční zrcadlo
u Klugů.
Starosta navrhnul, aby se v příštím roce
znovu projednala cena stavebních pozemků.
Dosud stanovená cena neodpovídá nákladům
na zasíťování pozemků.
Od 2. 1. do 14. 1. 2014 proběhne v obci
„Tříkrálová sbírka“.
Podána informace o „Smlouvě o úschově“.
Jedná se o smlouvu, která umožňuje umístění
zvířat (psů) do útulku. Obecní zastupitelstvo
se k této smlouvě vrátí na dalším jednání OZ.
Na obci byla provedena kontrola z HZSPA
(hasiči), která se týkala jednotky hasičů,
požárního řádu obce, revizí elektřiny
v budovách obce. Byly zjištěny drobné
nedostatky, které se musí odstranit.

PŘÍSPĚVEK STAROSTY

Znovu žádám „některé občany“, aby si nedělali
skládku odpadů u kontejnerů za budovou
kulturního domu!
Již několikrát se tento nepořádek uklízel
a situace se opět opakuje. Vypadá to hrozně.
V případě dalšího pokračování bude muset obecní
úřad přijmout opatření ke zmapování tohoto místa
a vyvozovat další sankce.
CO SE UDÁLO – OBRAZOVÁ GALERIE
Beseda s důchodci - 26. října 2013

POZVÁNKA DO KNIHOVNY

Rozsvěcování vánočního stromu - 1. prosince 2013

Vážení přátelé, přijďte
si vybrat v tomto období
dlouhých
odpolední
a
večerů něco pro zábavu
nebo pro poučení do místní
knihovny!
Kdo jste nás dosud nenavštívili, budete mile
překvapeni příjemným prostředím a bohatou
nabídkou. Jste milovníci dobrodružství nebo
romantiky? Zajímají vás příběhy ze současnosti,
nedávné minulosti nebo z historie? Jste ctitelé sci-fi,
fantasy nebo detektivek? Nebo dáváte přednost
literatuře
faktu,
cestopisům,
životopisům?
U nás si vybere každý. Část knih (tzv. výměnný fond) je
zapůjčena z Městské knihovny Lanškroun a tyto se
obměňují každého čtvrt roku. Pokud byste nenašli to,
co hledáte, na požádání vám vybraný titul obstaráme
z Městské knihovny. Samozřejmě máme velký výběr
knížek i pro děti a dospívající! Menší děti si tu mohou
i půjčit stavebnici nebo zahrát stolní hry. Členský
průkaz je bezplatný, k dispozici je internet zdarma.
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.

Srdečně vás zve knihovnice Jana Škaroupková.
-3-

