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 Zasedání OZ se konalo 18. 4. 2014 
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje program 

zasedání. /5 pro/ 
2. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu 

usnesení ze dne 20. 3. 2014. Odsouhlaseno bez 
výhrad. /5 pro/ 

3. Obecní zastupitelstvo schválilo prodej pozemků 
manželům Renčínovým. Smlouva byla 
odsouhlasena. /5 pro/  

4. Ostatní, diskuze: 

 Odsouhlasena doplňující smlouva s EKO – 
KOMem. /5 pro/. Zajišťuje zpětný odběr  
a využití odpadů z obalů. 

 Schválena smlouva o dílo s p. Jaroslavem 
Hubáčkem o provedení školení BOZP. /5 pro/ 

 Od 1. 4. 2014 se stal p. Petr Novák správcem 
sálu. 

 Byla schválena dotace na les v hodnotě  
70 819,- Kč. 

 Byla přiznána dotace 100 000,- Kč z POV.  

 Byla podána žádost o dotaci na les. 

 Info o zasíťování pod č. 5. Koncem měsíce 
dubna požádáme o kolaudační souhlas. 
Nevztahuje se na komunikaci. 

 Máme možnost leteckého fotografování obce 
Lubník. /3 pro, 2 proti/ 
 

 Zasedání OZ se konalo 4. 6. 2014 
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje program 

zasedání. /6 pro/ 
2. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu 

usnesení z 18. 4. 2014. Odsouhlaseno bez 
výhrad. /6 pro/ 

3. Obecní zastupitelstvo obce schválilo závěrečný 
účet obce za rok 2013. /6 pro/ 

4. Obecní zastupitelstvo obce schválilo účetní 
závěrku obce za rok 2013. /6 pro/ 

5. Obecní zastupitelstvo schválilo zprávu  
o výsledku přezkoumání obce za rok 2013. 
Vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením  
a to bez výhrad. /6 pro/ 

6. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno se 
zprávou o výsledku inventur. Pro jednodušší 

kontrolu bude vše vedeno pomocí štítků, 
kterými budou věci polepeny a seznam doplněn. 

7. Obecní zastupitelstvo schválilo neinvestiční 
účelovou dotaci na úhradu výdajů vzniklých 
obcím s pověřeným obecním úřadem a ostatním 
obcím v souvislosti s konáním voleb  
do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. 
května 2014. Jedná se o částku 18 000,- Kč.  
/6 pro/ 

8. Byla schválena dotace na založení lesního 
porostu v rámci opatření Zalesňování 
zemědělské půdy v celkové výši 70 819,94 Kč  
na celkovou výměru 1,3298 ha pro rok 2013.  
/6 pro/ 

9. Ostatní, diskuze: 

 Starosta informoval, že nám byl dán návrh 
smlouvy „Dohoda o partnerství“ k projektu 
„Technologické centrum Lanškroun“. Jedná 
se o zpřístupnění obci služby TE centra pro 
zajištění  E-Government obce a zabezpečení 
ochrany jejich dat. /6 pro/ 
E-Government  - jedná se o možnost 
komunikace s ostatními institucemi státní  
a veřejné správy v elektronické podobě  
a veškeré procesy s tím související. 

 P. Fuglíček požádal o smlouvu na pozemek 
pod č. 5. 

 Starosta podal žádost manželů Renčínových 
na katastr. 

 Bude provedena kolaudace inženýrských sítí 
mimo přístupovou komunikaci (až po 
obdržení dotace). 

 Budou odeslány podklady pro kupní smlouvu 
na plynofikaci síťovaných pozemků. 

 Obec Lubník obdržela žádost o vyjádření  
k akci “Realizace společných zařízení“  
v katastrálním území Lubník - polní cesta  
H  IV o délce 299 m. Obec nemá námitek. 

 Pí. Juřinová a p. Kohout z městského úřadu  
v Lanškrouně provedli kontrolu potoka.  
S výsledkem bude obec seznámena. 
 

 Zasedání OZ se konalo 20. 8. 2014 
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje program 

zasedání. /7 pro/ 
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2. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu 
usnesení ze 4. 6. 2014. Odsouhlaseno bez 
výhrad. /7 pro/ 

3. Žádost o dotaci z POV na r. 2015. Jedná se  
o opravu veřejné komunikace parcela č. 2231/1. 
/6 pro, 1 se zdržel hlasování/ 

4. Obecní zastupitelstvo schválilo: 

 Dotaci na komunikaci pod č. 5 – 250 000,- Kč. 
/7 pro/ 

 Dotaci na zateplení budovy OÚ Lubník  
1 771 723,- Kč. /6 pro, 1 se zdržel hlasování/ 

 Dotaci z POV na opravu veřejné komunikace 
100 000,- Kč. /7 pro/ Uvedená částka se 
využije na opravu cesty u R. Purkerta  
a u Jurečků. /7 pro/ 

 Dotaci na obecní les 5 408,- Kč. /7 pro/ 
5. Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočtová 

opatření na komunikaci 250 000,- Kč /7 pro/,  
na obecní les 5 408,- Kč /7 pro/ a opravu veřejné 
komunikace 100 000,- Kč. /7 pro/ 

6. Obecní zastupitelstvo schválilo příkazní smlouvy 
na zateplení budovy OÚ Lubník /6 pro, 1 se 
zdržel hlasování/. Jedná se o tři smlouvy: 
Příkazní smlouva na veřejnou zakázku, Příkazní 
smlouva na technický dozor a Příkazní smlouva 
na autorský dozor. 

7. Obecní zastupitelstvo neschválilo prodej 
pozemku p. č. 701/4 p. R. Langrovi. Nabídnutá 
částka byla nepřiměřená. /7 pro/ 

8. Ostatní 

 Manželé Renčínovi se obrátili na obec 
ohledně kupní smlouvy na koupi pozemků. 
Bezprostředně po uzavření smlouvy vyšlo 
najevo, že přes jejich pozemky vedou 
inženýrské sítě - podzemní vedení elektřiny. 
Pan starosta zajistil jeho přeložení tak, aby 
splnil požadavek manželů Renčínových. 

 Byly odeslány podklady o odkup plyn. sítí  
u č. 5. Stanovená částka byla 228 500,- Kč.  
/7 pro/ 

 Byla odeslána žádost o uzavření smlouvy 
budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ 
Distribuce, Děčín. 

 Obdrželi jsme letecké fotografie vesnice. 
Každý má možnost si je na obecním úřadě 
prohlédnout. 

 Starosta informoval ohledně zateplení 
budovy OÚ. Do konce září musí být 
připravena dokumentace pro výběrové řízení. 
Je možná i předfaktura na přípravné práce 
cca 100 000,- Kč. 

Udržitelnost je 5 let, kdy každý rok musí být 
zaslána zpráva o udržitelnosti (úspora 
energie na tuny CO2) 

 Na září SPOZ Lubník plánuje besedu  
s důchodci. 

 
 
 

 
Obecní úřad v Lubníku Vás srdečně zve  

na „Besedu s důchodci“, která se koná 
v sobotu 4. 10. 2014 v místním pohostinství. 
Začátek je v 15:00 hodin.  

Toto oznámení slouží jako pozvánka všem 
důchodcům. Svoji účast nahlaste osobně  
nebo telefonicky slečně J. Fischerové  
(tel.: 736 402 295) do 27. 9. 2014. Důvodem 
potvrzení účasti je dostatečné zajištění 
občerstvení pro všechny přítomné. Těšíme  
se na Vaši účast! 

 
 
 

 
Blíží se konec volebního období. 
Přehled docházky obecních zastupitelů  
za volební období 2010 - 2014: 

Celkem bylo 32 zasedání.  
 

 
 

 

Upozorňujeme rodiče dětí, které navštěvují 
mateřskou školku, aby si vyzvedli  
na obecním úřadě "Žádost o příspěvek  
na dopravu dítěte". 
 

Jméno  účast omluven 

Bartoňová Jitka 31 1 

Fischerová Jaroslava  28 4 

Janeček Petr 19 13 

Janský Martin 31 1 

Klug Lubomír 30 2 

Langhamer Karel 31 1 

Langrová Marta 30 2 

POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 

KOMUNÁLNÍ VOLBY 

POTVRZENÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY 
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Dětský karneval 23. 3. 2014 

 

 
Dětský den 31. 5. 2014 

 

 
 
 
 

Vítání občánků 8. 6. 2014 

 

 
Představení o Palečkovi ve školní zahradě 5. 8. 2014 

 

 
 
 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. 

FOTOGALERIE 
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