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Milí spoluobčané,  

rok 2015 se blíží k závěru a přichází čas vánočního veselí a přemýšlení nad novými předsevzetími pro 

rok 2016. 

Věříme, že i tento rok se Vám vydařil ve zdraví a ve štěstí v kruhu rodiny a blízkých přátel.  

Pro nadcházející čas Vám přejeme příjemné prožití vánočních svátků naplněných radostí, štěstím, 

vnitřní harmonií a pohodou. A v novém roce 2016 především pevné zdraví a spokojenost. 

  

OÚ Lubník 

PPFF  22001166 
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 Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje kontrolu usnesení ze zasedání ZO ze dne 21.09.2015. 
Z minulého zastupitelstva se na nynější zastupitelstvo převádí bod projednání směrnice 
k zadávání veřejných zakázek. 
 

 Zastupitelstvo obce schvaluje, smlouvu č. OŽPZ/15/23831 o poskytnutí finanční podpory na 
hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje ve výši 12.600,-- Kč. 
 

 Zastupitelstvo obce Lubník stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých 
rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: do výše 30.000,-- Kč, jsou-li vyvolaná 
organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky 
obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů). Rozpočtová opatření v částkách vyšších může 
starosta obce samostatně provádět jen v případech: 

a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, 
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií 

nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení 
úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná 
rizika z neoprávněné úhrady, 

c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné 
výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální 
charakter, protože výdaj musí být realizován. 

 

 Zastupitelstvo obce Lubník v souladu s ust. § 84, odst. 2 a ust. § 102 odst. 2 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje výši peněžitých plnění za 
výkon funkce členů výborů a komise, kteří nebyli členy zastupitelstva obce v období od ledna do 
října 2014, dle přílohy č. 2. Zastupitelstvo obce schvaluje vyplacení odměn ve výplatním termínu 
za měsíc listopad. 
 

 Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje vyplacení odměn za výkon funkce členů výborů a komisí, 
kteří nejsou členy zastupitelstva obce za období od listopadu 2014 do října 2015 ve výplatním 
termínu za měsíc listopad 2015, dle přílohy č. 2 zápisu z jednání ZO. 
 

 Zastupitelstvo obce Lubník neschvaluje zrušení přijatého rozhodnutí č. 33/2015 ze dne 
17.6.2015 ve znění „Zastupitelstvo obce Lubník schválilo smlouvu týkající se přijetí dotace na 
obnovu místní komunikace ppč. 2231/1 v k.ú. Lubník v délce k domům p. Najmana a manželů 
Janských, poskytnuté z programu obnovy venkova.“ 

 

 

ZPRAVODAJSTVÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 25. listopadu 2015 

http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=128/2000%20Sb.h102.2.a&effect=1.12.2010
http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=128/2000%20Sb.h102.2.a&effect=1.12.2010
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 Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje od 01.01.2016 místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 
450,-- Kč za osobu a za stavbu určenou k individuální rekreaci a byt nebo dům, ve kterém není 
hlášena žádná osoba k trvalému pobytu . 

 

 Zastupitelstvo obce Lubník v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku obce 
Lubník č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 01.01.2016. 
 

 Zastupitelstvo obce Lubník v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku obce 
Lubník č. 3/2015 o místním poplatku ze psů s účinností od 01.01.2016. 
 

 Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje smlouvu č. IV-12-2014050/01 o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch f. ČEZ Distribuce a smlouvu o právu 
provést stavbu, název: Lubník pč. 706/2, p. Michal Šubrt – nové OM. 
 

 Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje smlouvu č. IE-12-2003298/VB/10 o zřízení věcného 
břemene - služebnosti Lubník ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  
 

 Zastupitelstvo obce Lubník rozhodlo poskytnout neúčelový dar Mateřské škole Sázava, okres 
Ústí nad Orlicí, IČO: 709 88 714 ve výši 3.000,- Kč a Římskokatolické církvi ve výši 2.000,- Kč. 
Neúčelové dary budou poskytnuty na základě darovacích smluv. 
 

 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo následující prodejní ceny pozemků v k.ú. Lubník: 
- pozemky ostatní bez možnosti budoucí výstavby - 25 Kč/m2, 
- pozemky ostatní s možností budoucí výstavby nezasíťované -  50 Kč/m2, 
- pozemky ostatní s možností budoucí výstavby zasíťované - 95 Kč/m2.   

 

 Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje směrnici k zadávání veřejných zakázek s účinností 
od 01.01.2016. 
 

 Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje prodej pozemku ppč. 187/1 v k.ú. Lubník o celkové 
výměře 878 m2 Jakubovi Hozovi za cenu 50 Kč/m2  s navýšením za úhradu nákladů za vklad 
do KN a daně z nabytí nemovitých věcí. 
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CENA VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2016 

Tisková zpráva 

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. na svém zasedání dne 

27. 11. 2015 posoudilo všechny závazné podmínky cenotvorby a současně i sociální dopady zvýšení cen 

vodného a stočného, a rozhodlo o úpravě cen pro rok 2016 takto: 
 

 bez DPH (Kč/m3) včetně 15 % DPH (Kč/m3) 

Vodné 32,20 37,03 

Stočné 35,10 40,37 

Celkem vodné a stočné 67,30 77,40 
 

Zdůvodnění úpravy cen za vodné a stočné: 

Naše společnost v letech 2014 a 2015 dokončila 5 dotovaných projektů z operačního programu životního 

prostředí (dále jen OPŽP). 

Jednalo se o tyto akce: 

- Dostavba kanalizace a intenzifikace čistírny odpadních vod v Letohradě 

- Stavba nové úpravny vody v Chocni 

- Dokončení kanalizace a stavba nové ČOV v Brandýse nad Orlicí 

- Dostavba kanalizace v Běstovicích s napojením na stávající ČOV Choceň 

- Kanalizace v Dolním Třešňovci s napojením na kanalizační systém Města Lanškroun. 

 

Celkový objem vynaložených finančních prostředků činil 209,7 mil. Kč, z toho dotace OPŽP 149,5 mil. Kč a 60,2 

mil. Kč vlastních zdrojů společnosti (vše v cenách bez DPH).  

Objektivně vyžadovaná finanční analýza, vypracována v souvislosti s dotačními podmínkami poskytovatele 

dotace (Státní fond životního prostředí) v případě projektu vodovodů, stanovuje vývoj ceny vodného 

v následujících letech tak, aby byla zajištěna udržitelnost projektu. 

Dalším parametrem, který musí naše společnost dle zákona dodržovat, je neustálá obnova stávajícího 

vodohospodářského majetku. Plán financování obnovy infrastrukturního majetku vyžaduje, abychom v roce 2016 

investovali 52 mil. Kč do již existujících systémů. Plnění plánu financování obnovy infrastrukturního majetku 

ukládá zákon č. 274/2001 Sb. všem vlastníkům zařízení vodovodů a kanalizací. 

Oproti roku 2015 tedy po zohlednění výše uvedených okolností dochází pro odběratele obou služeb (vodné i 

stočné) ke zvýšení o 2,50 Kč za 1 m3, tj. o 3,86 %, což představuje pro průměrného spotřebitele zvýšení nákladů 

o cca 75 Kč za rok. Jsme přesvědčeni, že při důležitosti vodárenských služeb pro život každého z nás, budou 

ceny vodného a stočného v porovnání s některými takzvaně zbytnými službami stále přijatelné. Takto stanovené 

ceny budou i v roce 2016 pod celorepublikovým průměrem. 

 

Jablonné nad Orlicí 4. 12. 2015       Ing. Bohuslav Vaňous v. r.  
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TJ SOKOL LUBNÍK  … hodnocení roku 2015 

Čas plyne jako voda a nikdo ho nezastaví. Jsou před námi Vánoce a nový rok nám klepe na dveře. Dovolte mi 

tedy malé ohlédnutí za rokem 2015. Je to již 3 roky, co jsme byli zvoleni  jako nové vedení  do funkcí  TJ Sokol 

Lubník. Tehdy jsme si slíbili, že zachováme všechny akce pro děti a to se nám každý rok také daří. Jsou to: 

dětský karneval, dětský den a vánoční dílničky s rozsvícením vánočního stromu. Letos nám zásluhou paní 

Jánské přibyla také znovuobnovená akce pochodu na Gansberg a byli bychom moc rádi, kdyby se tuto tradici 

podařilo udržet.  Bohužel není v našich silách pořádat ples, sousedské posezení, pouť a jiné akce, které Sokol 

zajišťoval v minulosti.  Máme sice poměrně velkou členskou základnu, ale opravdu aktivních členů je málo 

a jsou to převážně maminky s malými dětmi, které si nemohou dovolit věnovat přípravě všech těchto akcí tolik 

času. Proto bych byla velmi ráda, pokud se najdou další občané, apeluji zvláště na ty bezdětné a mladé, kteří 

budou mít energii a  chuť ukrojit si ze svého času a udělat něco pro druhé. Není to jen našim problémem, že se 

lidé spíše baví na zahradě u svých domovů a nevyhledávají už tolik společnou zábavu, jako tomu bylo 

v minulosti. Možná je to tou uspěchanou dobou, která se z každého snaží vymáčknout maximum a pak ten 

zbývající čas chceme věnovat našim rodinám.   

Tento rok nás také čekají ještě jisté změny, které je nutné udělat, aby se dostálo novele občanského zákoníku. 

Je třeba schválit nový název a nové stanovy. Vše je již připraveno na mimořádnou prosincovou členskou 

schůzi. Zde se také bude muset vyřešit problém obměny části výboru a přijmutí nových členů do výboru, kteří 

by se aktivně účastnili přípravy všech akcí konaných během roku. 

Co říci závěrem? Snad jen to, že Vám všem ze srdce přejeme hodně zdraví, lásky a štěstí do nového roku, našim 

dětem šťastné a bezstarostné dětství naplněné hrou a kamarády a Sokolu takové členy, kteří svým aktivním 

přístupem, snahou a vlastní iniciativou přispějí  „svojí trochou do mlýna.“ V neposlední řadě bych ráda 

poděkovala celému výboru za práci během roku a všem členům, kteří byli ochotni pomáhat. Pokud budu mluvit 

za sebe a určitě i za ostatní, tak rozzářené dětské oči a úsměvy nám to úsilí nesčetněkrát vrací a proto 

to všechno za to stojí!!!! 

 

 

Za TJ Sokol Lubník 

Eliška Čapková 
předsedkyně 

 

 

 

ZE ŽIVOTA OBCE A SPOLKŮ 



  

 

OBECNÍ ZPRAVODAJ  
LUBNÍK 

prosinec 2015 ročník XIV, číslo 4 zdarma 

   strana 6 OBECNÍ ZPRAVODAJ – LUBNÍK prosinec  2015 * ročník XIV * číslo 4 * zdarma www.lubnik.cz 

 

SDH LUBNÍK  … hodnocení  roku 2015 

Blíží se konec roku  na jehož začátku jsme si 

udělali nějaké plány a směle můžeme konstatovat, 

že jsme je splnili. 

Naše členská základna zůstává na počtu 27 členů, 

z toho 9 přespolních. Nikdo v letošním roce 

nepřibyl, ale ani jsme žádného člena neztratili. 

Na počet obyvatel v obci je tento počet členů 

nízký, ale přesto se snažíme zajišťovat svěřenou 

techniku, která je z poloviny minulého století, 

v zásahovém provozu. A zásahová jednotka, která 

je v pohotovosti a vyjíždí k požárům nám už také 

stárne a bylo by ji třeba omladit. I přes svůj vysoký 

věk jsou připraveni vyjet pomoci v případě požáru nebo povodní. 

Ani naše technika nepatří mezi vymoženosti poslední doby. Není lehké sehnat peníze na jakoukoliv novou věc, 

která by nám mohla v případě výjezdu více pomoci. Děkujeme tímto Obecnímu úřadu v Lubníku, který využil 

dotací a pořídil nám nové plovoucí čerpadlo. Vážíme si takových věcí a budeme je opatrovat. 

Do hasičské zbrojnice se neinvestovaly žádné peníze od té doby, co stojí a je to už vidět. Kromě toho už nám 

nestačí ani objemově a musíme v co nejkratší době sehnat pro naši techniku skladovací prostory. Spoustu drahých 

věcí máme na hřišti v přístřešku, kde nám to ničí hlodavci a vlhko. Hasičské stříkačky máme na malé vstupní 

chodbě ve zbrojnici, kde je sotva místo na projití a vozík na stříkačku musíme mít zaparkovaný u Šilarů - za což 

tímto děkujeme.  

Víme, že obecní úřad hospodaří s omezeným rozpočtem a nemůže nám přidělit tolik prostředků, kolik by bylo 

potřeba, ale oceňujeme, že s námi komunikují a řeší věci, které jsou třeba. 

Na začátku jsem zmínil blížící se konec roku.  S tím přicházejí i nejhezčí svátky roku. Přeji Vám všem, abyste je 

prožili v klidu a pohodě se svými blízkými a aby byl úspěšný nejen vstup do nového roku, ale celý další příští rok 

a předsevzetí, které si dáte, aby se  splnily. 
 

Za SDH Lubník 

Miloš Totůšek  

starosta 
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BESEDA S DŮCHODCI 

V sobotu 17. 10. 2015  od 15:00 hod. se v zasedací místnosti obecního úřadu konala „Beseda s důchodci“.   

Na příchozí čekal bohatý program, který započal uvítáním a seznámením, s tím co se bude dít. Dále se ujal 

slova pan starosta a informoval přítomné o chodu vesnice, o tom co se zdařilo/ nezdařilo a co se plánuje. 

V řečnění navázala zastupitelka Eliška Čapková, která přítomné informovala o možnosti vytvoření klubu 

důchodců v Lubníku a také poskytla informace, jak funguje klub 

důchodců ve Výprachticích.. Ve svém projevu seznámila zúčastněné 

s novou obecní vyhláškou o zákazu podomního prodeje v Lubníku, 

o vedení odpadového hospodářství v Lubníku a v závěru své řeči srdečně 

pozvala všechny přítomné na budoucí  jednání zastupitelstva. 

V průběhu řečnění se již na pozadí chystal florista pan Rubeš se svým 

představením vánočních vazeb. Během chvilky vykouzlil krásné variace 

živé i umělé vazby na vánoční stůl či dveře. Všichni ocenili jeho vědomosti 

a zručnost při tvorbě. 

Po představení floristy následovala živá hudba ve složení 2x kytara 

a harmonika. Hudebníci hráli a zpívali převážně k poslechu, ale prostor 

byl i pro případné tanečníky.  

Po celé odpoledne bylo pro přítomné zajištěno občerstvení prostřednictvím členů kulturní komise obce Lubník, 

za což jím tímto děkuji. A celou akci bych zhodnotila za zdařilou.  

M.Renčínová 
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VÁNOČNÍ DÍLNY  A  ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU  

První adventní neděli tedy 29.11.2015 jsme pořádali ve spolupráci s Obecním úřadem v Lubníku vánoční 

dílničky pro děti a rozsvícení vánočního stromu.  Akce začala v 15 h a trvala přibližně do 17 h. Během této 

doby přicházely  děti, aby si v zasedací místnosti obecního úřadu ozdobily stromeček a možná se i něčemu 

přiučily. Zdobily se zde perníčky, vyráběly se andělíčci, srdíčka a bančičky, pouštěly se lodičky, malovalo se, 

vyráběl se zde papírový řetěz, psala se přáníčka pro Ježíška.  Kolem 16 h dostalo každé dítko do ručičky 

balónek naplněný héliem, na který si přivázalo svoje přáníčko. Poté se balónky společně vypustily. Celý úřad 

byl příjemně provoněný svařákem, medovinou a grogem, který byl připravený pro dospělé. Děti pak popíjely čaj  

a na hlad měly připravené tousty.  Po 17 h jsme se všichni přemístili před úřad a společně odpočítávali 

rozsvícení vánočního stromu . Tři, dva, jedna, ale stromeček se nerozsvítil, protože nám nepřálo počasí a byl 

déšť, který způsobil zkrat v elektrickém vedení. Na tento rok se tedy bude vzpomínat, jako na rok, kdy 

se stromeček nerozsvítil. Po menší opravě se však vše dalo do pořádku, dobrá věc  se podařila a stromeček nám 

vesnici přece jenom zdobí.  Jinak se akce líbila a myslím, že byla i vydařená. 

 
Za TJ Sokol Lubník 

Eliška Čapková 
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA  nebo cesta do pekla 

Nejenom první adventní nedělí se nám připomíná vánoční čas, ale i průvod Mikuláše s andělem za doprovodu 

čertů symbolizuje blížící se čas Vánoc.. 

I pro tento rok na naši vesnici Mikuláš se svým průvodem nezapomněli a zastavili se za dětmi, aby hodné 

obdarovali nadílkou a s hříšníky porozprávěli o polepšení, aby si je nemuseli odnést čerti do pekla.  

Za rok se opět těšíme …. 

 

 
M.Renčínová 
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ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU  

Minulý rok jsme Vás informovali o chystaném 

zateplení obecního úřadu. S bilancováním na 

konci tohoto roku se zateplení jeví úspěšně. 

 

Veškerá komunikace ohledně zajišťování 

zateplení, dotací a zařízení stavebního dozoru 

probíhalo s  firmou MIX MAX ENERGETIKA 

zastoupenou p. Ing. Brusem.  

 

Stavební práce, konkrétně výměna oken, byly 

zahájeny již v minulém roce 6. 11. 2014. Dále 

následovalo v průběhu ledna 2015 zateplení půdy 

a na jaře 2015 bylo započato zateplování celé 

budovy. Veškeré stavební práce zajišťovala firma Královská obchodní a k ukončení došlo 30. 6. 2015. 

 

Co se týče finančního pohledu, tak celkové výdaje na investiční akci „Zateplení Obecního úřadu Lubník“ 

činily 2.565.805 Kč z toho způsobilé výdaje představovaly 1.968.590 Kč a nezpůsobilé výdaje 597.215Kč. 

Dle podmínek smlouvy o poskytnutí dotace mezi způsobilé výdaje patřily výdaje na stavební práce, 

zpracování žádosti o dotaci, projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro stavební povolení), 

energetický audit a technický dozor. Nezpůsobilé výdaje zahrnovaly výdaje na projektovou dokumentaci nad 

rámec způsobilých výdajů, autorský dozor, organizace výběrových řízení, část stavebních prací a práce 

v Bene-fillu. 

Z celkové částky způsobilých výdajů 1.968.590,-- Kč  bylo 85 % tj. 1.673.301,50 Kč financováno 

z Ministerstva životního prostředí, 5 % tj. 98.429,50 Kč ze Státního fondu životního prostředí a 10 % 

tj. 196.859,-- Kč představoval vlastní podíl obce. 

Celková částka dotací tedy činila 1.771.731,-- Kč, což představovalo pokrytí 90 % uznatelných výdajů 

a zaokrouhleně 70 % z celkových výdajů na tuto investiční akci. 

 

M.Renčínová, L.Malátová 
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REKONSTRUKCE VODÁRNY  

Budova vodárny byla ve špatném stavu a žádala si tedy rekonstrukci. Navíc bylo nutné vyřídit znovu 

povolení na odběr podzemní vody. Došlo tedy k výměně oken, natření vrat  a fasády.  Navíc byl celý areál 

nově oplocen, byly provedeny terénní  úpravy a očištěna příjezdová cesta od hlíny a kamení.  Tímto bychom 

chtěli poděkovat obecním zaměstnancům za dobře odvedenou práci, protože současný stav budovy vodárny je 

především jejich zásluha. 

 

za OU Lubník 

Eliška Čapková 
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ODPADOVÉ  HOSPODÁŘSTVÍ  

… s příchodem nového roku Vám poskytujeme  nový svozový plán pro rok 2016. 

A pro lepší orientaci ve třídění můžete shlédnout nápovědu pro třídění plastů a papíru.   
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