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VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 10.02.2021
•

•

•

•

•

•

Usnesení č. 1/2021 Zastupitelstvo obce Lubník určilo ověřovateli zápisu
Jakuba Karla a Petra Kluga a zapisovatelem Martina P. Totuška.
Výsledek hlasování: 7 x PRO
Usnesení č. 2/2021 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo program
zasedání dne 10.02.2021.
Výsledek hlasování: 7 x PRO
Usnesení č. 3/2021 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo kontrolu
usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 16.12.2020.
Výsledek hlasování: 7 x PRO
Usnesení č. 4/2021 Zastupitelstvo obce schválilo veřejnou finanční
podporu pro projekt „Provoz CSS Lanškrounsko – udržitelnost“ žadatele
Lanškrounsko, nám. J. M. Marků 12, 56301 Lanškroun; IČO: 70902640
za období od 01.01.2020 do 30.06.2020, ve výši 5.310 Kč.
Výsledek hlasování: 7 x PRO
Usnesení č. 5/2021 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo prodej pozemku
p. č. 701/6 – zahrada, o celkové výměře 1395 m2 v k. ú. Lubník panu J.Š.,
bytem xxx a paní E.H., bytem xxx, za jednotkovou cenu 200 Kč/m 2
s připočtením nákladů obce spojených s tímto prodejem a pověřuje
starostu obce k uzavření kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: 7 x PRO
Usnesení č. 6/2021 Zastupitelstvo obce Lubník rozhodlo vyhovět žádosti
o formální změnu dodavatele ve veřejné zakázce malého rozsahu
na služby na akci „Technická infrastruktura p. č. 2229/2“, kterou předložil
Ing. Jiří Poláček – Projektová činnost ve výstavbě, Jamné nad Orlicí 309,
561 65; IČO: 01427121, který byl usnesením zastupitelstva č. 63/2020
ze dne 09.12.2020 vybrán jako zhotovitel uvedené projektové dokumen-
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tace, tak aby na místo s ním byla smlouva o dílo uzavřena
s právnickou osobou S-PROJEKT s.r.o., Kunčice 298, 56151 Letohrad; IČO:
07917929 dle jejich nabídky ze dne 20.10.2020 s tím, že cena a ostatní
podmínky se nemění, původně vybraný zhotovitel Ing. Jiří Poláček bude
i nadále hlavním projektantem akce a pověřuje starostu obce k uzavření
příslušné smlouvy o dílo ve smyslu tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: 7 x PRO
Usnesení č. 7/2021 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo zprávu
o inventarizaci majetku a závazků za rok 2020 dle přílohy č. 2.
Zastupitelstvo obce Lubník dále schválilo na návrh inventarizační komise
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku vedeného na účtu
028 v celkové pořizovací ceně 88.441 Kč.
Výsledek hlasování: 7 x PRO
Usnesení č. 8/2021 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo Dohodu o výběru
poplatků a předání dokladů se společností EKOLA České Libchavy s.r.o.,
České Libchavy 172, 561 14; IČO: 49813862 k přebírání komunálního
odpadu od obce Lubník.
Výsledek hlasování: 7 x PRO

VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 17.03.2021
•

•

Usnesení č. 9/2021 Zastupitelstvo obce Lubník určilo ověřovateli zápisu
Elišku Čapkovou a Radku Karlovou a zapisovatelem Martina P. Totuška.
Výsledek hlasování: 4 x PRO, 3 x NEPŘÍTOMEN (Brejšová, Klug, Šilar)
Usnesení č. 10/2021 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo program
zasedání dne 17.03.2021.
Výsledek hlasování: 4 x PRO, 3 x NEPŘÍTOMEN (Brejšová, Klug, Šilar)
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Usnesení č. 11/2021 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo kontrolu
usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 10.02.2021.
Výsledek hlasování: 4 x PRO, 3 x NEPŘÍTOMEN (Brejšová, Klug, Šilar)
Usnesení č. 12/2021 Zastupitelstvo obce zrušilo usnesení Zastupitelstva
obce Lubník č. 5/2021 ze dne 10.02.2021.
Výsledek hlasování: 4 x PRO, 3 x NEPŘÍTOMEN (Brejšová, Klug, Šilar)
Usnesení č. 13/2021 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo prodej
pozemku p. č. 701/6 – zahrada, o celkové výměře 1395 m2 v k. ú. Lubník
panu R. J., bytem xxx, za jednotkovou cenu 200 Kč/m2 s připočtením
nákladů obce spojených s tímto prodejem a pověřuje starostu obce
k uzavření kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: 4 x PRO, 3 x NEPŘÍTOMEN (Brejšová, Klug, Šilar)
Usnesení č. 14/2021 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo rozpočtové
opatření č. 1 k rozpočtu obce na rok 2021:
• navýšení výdajů ve výši 567.000 Kč v paragrafu 3745 – péče
o vzhled obcí a veřejnou zeleň, v položce 5169 – nákup
ostatních služeb;
• 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních
účtech.
Výsledek hlasování: 4 x PRO, 3 x NEPŘÍTOMEN (Brejšová, Klug, Šilar)
Usnesení č. 15/2021 Zastupitelstvo obce Lubník rozhodlo podle článku
IV. odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo
režim zákona o výběru zhotovitele akce „Posílení funkčnosti krajinných
prvků podél cesty v Lubníku“, kterým je firma Ovocné a okrasné školky
s.r.o., Dobrovského 1158, 563 01 Lanškroun; IČO: 64802825 dle cenové
nabídky z výběrového řízení a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy
o dílo.
Výsledek hlasování: 4 x PRO, 3 x NEPŘÍTOMEN (Brejšová, Klug, Šilar)
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Usnesení č. 16/2021 Zastupitelstvo obce Lubník rozhodlo podle článku
IV. odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo
režim zákona o výběru dodavatele sadebního materiálu k akci
„Regenerace zeleně v intravilánu obce Lubník“, kterým je Ing. Ladislav
Skalický, Žichlínek 208, 563 01 Lanškroun; IČO: 75146363 dle cenové
nabídky z výběrového řízení.
Výsledek hlasování: 4 x PRO, 3 x NEPŘÍTOMEN (Brejšová, Klug, Šilar)
Usnesení č. 17/2021 Zastupitelstvo obce Lubník rozhodlo podle článku
IV. odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo
režim zákona o výběru dodavatele k akci „Lesnická technika“, kterým je
JPJ Forest, s.r.o., Ústí 78, 507 91 Stará Paka; IČO: 28775104 dle cenové
nabídky z výběrového řízení a pověřuje starostu obce k uzavření kupní
smlouvy.
Výsledek hlasování: 4 x PRO, 3 x NEPŘÍTOMEN (Brejšová, Klug, Šilar)
Usnesení č. 18/2021 Zastupitelstvo obce Lubník Zastupitelstvo obce
Lubník rozhodlo o vyhlášení výběrového řízení v otevřené výzvě k akci
„Multifunkční hřiště – Lubník“ a souhlasilo se zněním zadávacích
podmínek dle přílohy č. 2.
Výsledek hlasování: 4 x PRO, 3 x NEPŘÍTOMEN (Brejšová, Klug, Šilar)
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PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
Ve dnech 22.01. - 09.02.2021 byl zveřejněn na úřední desce záměr
na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 95 (mléčnice), a to z toho
důvodu, že předmětné prostory nájemce přestal užívat. V uvedené lhůtě
obec přijala pouze jednu žádost od
bratra nájemce, který prostory
dosud fakticky užíval jako
vzorkovnu
podlah.
Nájemní
smlouva od 01.03.2021 byla
uzavřena na dobu neurčitou.
Zároveň bylo v těchto prostorách
v průběhu
ledna
přepsáno
odběrné míst el. energie ze ZOD
Žichlínek na obec. Spotřebu
elektrické energie hradí dle
foto: Seznam mapy
smlouvy nájemce.

REGENERACE ZELENĚ V INTRAVILÁNU OBCE
Obec získala dotaci v rámci Národního programu Životního prostředí
ve výzvě NPŽP 9/2019 – 5.4.A Výsadba stromů s projektem „Regenerace
zeleně v intravilánu obce Lubník“. Výsadba stromů v rámci obce bude
provedena ve čtyřech lokalitách – lokalita hřbitov, lokalita park před
obecním úřadem, lokalita zahrada obecního úřadu a lokalita u drobné
sakrální stavby za čp. 5. Celkem bude vysázeno 47 stromů. Způsobilé výdaje
projektu jsou ve výši 207.000 Kč vč. DPH, maximální míra podpory je
stanovena na 100 % způsobilých výdajů. Nezpůsobilým výdajem projektu je
práce spojená s výsadbou. Dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu mimo režim zákona zastupitelstvo obce rozhodlo o výběru
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dodavatele sadebního materiálu, kterým se stal Ing. Ladislav Skalický,
Žichlínek 208, IČ 75146363. Obec Lubník ve spolupráci s TJ Sokol zve všechny
občany k akci „Sázíme budoucnost“, aby se zapojili a zasadili si svůj strom.
Více informací v pozvánce na konci zpravodaje.

POSÍLENÍ FUNKČNOSTI KRAJINNÝCH PRVKŮ PODÉL CESTY
Obec získala dotaci Operačního
programu životního prostředí,
prioritní osy 4 – Ochrana a péče
o přírodu a krajinu, specifického
cíle 4.3 za účelem realizace
projektu „Posílení funkčnosti
krajinných prvků podél cesty
v Lubníku“. V rámci realizace
dojde k výsadbě stromořadí foto: Seznam mapy
podél zemědělsky využívané
cesty na pozemku p. č. 2211 v k. ú. Lubník (tzv. pětková cesta), a to od
hospodářského stavení k lesu. Opatření předpokládá výsadbu 52 původních
dřevin a 28 ks starých ovocných odrůd, pro jejich návrat do krajiny. Cílem je
vytvoření biotopů a migrační cesty pro hmyz a drobné obratlovce mezi
funkčními lokálními biokoridory LBK 12 U Hraničního potoka a LBK 13
Lubnický potok a potlačení protierozního charakteru. Očekává se dopad na
vodní režim v krajině a s ním spojená ochrana krajiny před povodněmi,
zvýšení atraktivity pro významnější druhy hmyzu, drobné obratlovce
a ptactvo, které ještě podpoří rozmístění kupek větví, kamenů a ptačích
budek. Skutečná výše dotace a vlastní podíl obce bude určen na základě
vynaložených způsobilých výdajů. Byli osloveni tři dodavatelé na zajištění
výsadby, přičemž nejnižší nabídku na realizaci této akci podala firma
OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK
www.lubnik.cz
31.03.2021 * ročník XX * číslo 1

zdarma
MK ČR E 22470

ZPRAVODAJSTVÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Ovocné a okrasné školky s. r. o., IČ 09688790, a to ve výši 379.528 Kč. Výdaje
budou ještě navýšeny o projektovou dokumentaci. Předpokládá se, že
celkové výdaje na akci budou zhruba ve výši 420.000 Kč, dotace bude činit
80 % z uznatelných nákladů. Realizace projektu bude v letech 2021 – 2023.
V roce 2021 proběhne výsadba, v následujících letech se bude jednat
o náklady spojené s následnou péčí o stromy.

OBNOVA HŘBITOVNÍ ZDI

foto: Google mapy

Obec podala žádost o podporu v programu 129 660 Údržba a obnova
kulturních a venkovských prvků pro rok 2021 Ministerstva zemědělství
s projektem „Obnova jihovýchodní a jihozápadní části hřbitovní zdi
v Lubníku“ dle zjednodušené dokumentace Ing. A. Suchého. Celkové náklady
akce jsou dle kontrolního rozpočtu přibližně 300 tis. Kč a dotace je
maximálně 200 tis. Kč. Akce se bude realizovat za předpokladu získání
dotace.

OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK
www.lubnik.cz
31.03.2021 * ročník XX * číslo 1

zdarma
MK ČR E 22470

ZPRAVODAJSTVÍ OBECNÍHO ÚŘADU
PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO DISTRIBUCI ZNÁMEK NA POPELNICE
Firma EKOLA České Libchavy s.r.o. upozorňuje, že vzhledem ke stávajícím
pandemickým omezením je prodloužena lhůta pro distribuci známek
na popelnice pro rok 2021, a to do 30.06.2021. Do toho termínu bude firma
obsluhovat i nádoby označenými známkami pro rok 2020.

TERMÍN SPLATNOSTI MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Upozorňujeme, že do 31.03.2021 byl splatný poplatek ze psů a poplatek
za odvoz odpadu.
POPLATEK ZE PSŮ
Místní poplatek ze psů platí osoba, která je přihlášená nebo má sídlo
na území obce Lubník. Poplatek je splatný nejpozději do 31.03.2021. Výše
poplatku na rok 2021 činí:
•
100 Kč za jednoho psa,
•
150 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
Poplatek lze hradit hotově na pokladně obecního úřadu nebo bankovním
převodem na účet 1322795349/0800. Jako variabilní symbol uvést číslo
popisné, do poznámky jméno majitele psa.
POPLATEK ZA ODPAD
Poplatek ve výši 550 Kč je splatný jednorázově. Od poplatku je mimo jiné
osvobozena fyzická osoba, která v příslušném kalendářním roce dovrší
nejvýše 3 let věku nebo fyzická osoba, která se po dobu delší než 9 po sobě
jdoucích kalendářních měsíců zdržuje mimo území obce (např. pobývá
v zahraničí). Další osvobození jsou uvedena ve vyhlášce. Poplatek lze hradit
hotově na pokladně obecního úřadu nebo bankovním převodem na účet
1322795349/0800. Jako variabilní symbol je nutné uvést číslo popisné
a do poznámky vepsat jména osob, za které je poplatek hrazen.
OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK
www.lubnik.cz
31.03.2021 * ročník XX * číslo 1

zdarma
MK ČR E 22470

ZPRAVODAJSTVÍ OBECNÍHO ÚŘADU
NOVÍ OBECNÍ ZAMĚSTNANCI
K 31.03.2021 byl ukončen pracovní poměr se zaměstnancem p. Mikoláškem.
Od 01.04. nastoupí dva noví obecní zaměstnanci, a to p. Doleček a p. Šilar.
Jeden bude plně hrazen z obecního rozpočtu. Na druhého obec bude čerpat
max. do 30.11. dotaci z Úřadu práce – příspěvek na vytvoření pracovní
příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů
o zaměstnání.

POUŤOVÉ SLAVNOSTI
Pouťové slavnosti jsou naplánovány v termínu 2. – 4. července 2021.
Pouťové atrakce zajistí jako každý rok pan Dubský. Konání akce však bude
závislé na aktuálních epidemiologických opatření.

ROZŠÍŘENÍ LESNICKÉHO VYBAVENÍ
Zastupitelstvo obce rozhodlo na základě Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu mimo režim zákona o výběru dodavatele
na rozšíření lesnického vybavení, a to konkrétně na dodávku vyvážecího
vleku s hydraulickou rukou. Nejnižší nabídkovou cenu nabídla firma JPJ
Forest, s.r.o., Stará Paka, IČ 28775104 ve výši 507.178 Kč. Vyvážecí vlek je
určen pro dopravu a přibližování dříví. Hydraulická ruka slouží k nakládce.
Obecní zaměstnanci obhospodařují samostatně veškeré lesy v majetku obce
a nedisponují dostatečnou technikou pro manipulaci a převoz vytěžené
hmoty. Cílem je zefektivnit a usnadnit těžební práce.
Obec získala na rozšíření lesnického vybavení dotaci z Programu rozvoje
venkova Státního zemědělského intervenčního fondu. Dotace pokryje 50 %
nákladů.
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foto: JPJ Forest

CESTA U ŠUBRTŮ
II. fáze oprav cesty u Šubrtů započne v dubnu 2021. Konkrétně se má jednat
o položení asfaltového povrchu.

OPRAVA SPOLEČENSKÉHO SÁLU
Rekonstrukce na opravu společenského sálu započne v červenci 2021.
V dubnu obdrží obec rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí dotace.
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ZPRÁVA O MĚŘENÍ RYCHLOSTI
Na základě Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Lanškroun
a obcí Lubník, která byla uzavřena dne 8. ledna 2020
vykonává Městská policie Lanškroun na území obce Lubník
úkoly stanovené zákonem č. 361/2000 Sb., o obecní policii,
a to zejména měření rychlosti vozidel a pořizování záznamů
o tomto měření na území obce Lubník a zastavováním vozidel,
jestliže řidič nebo přepravovaná osoba je podezřelá ze spáchání přestupku
týkajícího se bezpečnosti silničního provozu. Od června do prosince 2020
dvoučlenné motorizované hlídky změřily a následně na místě řešily 19 řidičů,
kteří svým vozidlem překročili nejvyšší povolenou rychlost v obci. Výnos
veškerých pokut uložených městskou policií byl příjmem rozpočtu města
Lanškroun. Obec Lubník hradila městu náklady spojené s výkonem činností
obecní policie. Za rok 2020 bylo městu Lanškroun fakturováno 7.859 Kč.
Zdroj: Zpráva o činnosti Městské policie Lanškroun v obci Lubník za rok 2020,
Stanislav Popelář (velitel městské policie)

ZPRÁVA O TRESTNÉ ČINNOSTI ZA ROK 2020
V obci Lubník v minulém roce nebyl spáchán žádný trestný
čin. Došlo ke spáchání tří přestupků. Dva byly oznámeny
na MěÚ Lanškroun a jeden byl odložen z důvodu
neustanovení konkrétní osoby pachatele. Dále zde bylo
uděleno 7 příkazů na místě za přestupky týkající se BESIP.
Zdroj: Zpráva o trestné činnosti, pprap. Martin Mareš (vrchní asistent
Obvodního oddělení PČR Lanškroun)
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OHLÉDNUTÍ ZA OBECNÍM ROZPOČTEM ROKU 2020
Hospodaření obce se řídilo rozpočtem, který byl schválen na zasedání
Zastupitelstva obce Lubník 16.12.2019. V té době ještě nikdo netušil,
co nás v nejbližších měsících čeká a jaké to bude mít finanční dopady
na obecní rozpočet. Pro rok 2020 byl rozpočet schválen jako schodkový.
Příjmy byly rozpočtovány ve výši 6.360.000 Kč, výdaje ve výši 8.360.000
Kč. Krytí rozpočtu bylo zajištěno z přebytku hospodaření z předchozích
let, respektive z roku 2019, kdy nebyla realizována cesta u Šubrtů. Dále
obec obdržela ke konci roku 2019 dotaci ve výši 750.000 Kč na hasičský
dopravní automobil, jejíž přijetí bylo avizováno až v roce 2020.
K 31.12.2019 bylo saldo ve výši + 2.020.656,85 Kč.
PŘÍJMY
Schválený rozpočet příjmů na rok 2020 činil 6.360.000 Kč. Skutečné plnění
k 31.12.2020 bylo ve výši 7.180.811,84 Kč.
Daňové příjmy patří mezi nejdůležitější částí příjmové strany rozpočtu
obce. Největší zastoupení v nich mají sdílené daně. Ty jsou závislé mimo
jiné na ekonomické situaci státu, na tempu růstu HDP a počtu obyvatel
v obci. Daňové příjmy byly na začátku roku 2020 rozpočtovány ve výši
5.149 tis. Kč. Skutečnost čerpání daňových příjmů byla ve výši 4.889 tis.
Kč. Propad činil 260 tis. Kč. Černý scénář propadu příjmů ve výši 525 tis.
Kč se nekonal. Zásluhu na tom měly měsíce říjen – prosinec 2020, kde se
příjmy plnily nad očekávání. Musíme také připomenout, že obec obdržela
kompenzační bonus od státu ve výši 452.500 Kč. Jednorázový příspěvek
1.250 Kč na obyvatele byl obcím poskytnut na základě novely
o kompenzačním bonusu. Příspěvek měl obcím kompenzovat propad
daňových příjmů souvisejících s vyplácením státní pomoci pro živnostníky
a společníky malých s. r. o.
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Nedaňové příjmy se odvíjí od velikosti majetku a rozsahu vlastní činnosti
(příjmy za poskytování služeb, pronájmu, prodej zboží). Schválené
nedaňové příjmy byly ve výši 539 tis. Kč, skutečnost k 31.12. byla 484 tis.
Kč. Nižší nedaňové příjmy oproti schválenému rozpočtu se projevily
hlavně v příjmech z vodárny. Rozpočtováno bylo 250 tis. Kč, plněno 15 tis.
Kč. Vlivem sucha nestačila pokrýt vodárna požadavky kravína. V dubnu
2019 vybudovalo družstvo na svoje náklady šachtu a připojilo se na
veřejný vodovod. Na obecní vodárnu se zpátky připojilo v listopadu 2020.
Kapitálové příjmy jsou doplňkovým zdrojem příjmu obce a jsou tvořeny
zejména prodejem dlouhodobého majetku. Výslednou hodnotu rozpočtu
2020 zkreslují příjmy z prodeje bytů v nemovitosti čp. 2 a garáží u čp. 2.
Jedná se o platby, které splácí obyvatelé čp. 2 obci za úvěr, který si obec
vzala na opravu budovy. Příjmy z prodeje 5 pozemků činily 502.200 Kč.
Transfery (dotace) jsou druhým nejvýznamnějším zdrojem příjmů
obecního rozpočtu, ale na výdajové stránce proti nim stojí nějaký
realizovaný výdaj. V roce 2020 přijala na dotacích 886 tis. Kč (452.500 Kč
kompenzační bonus, 31.000 Kč dotace na volby, 80.300 Kč realizace státní
správy, 73.757 Kč boj s kůrovcem, 2.580 Kč plnění funkcí lesa, 67.508 Kč
dotace na provoz obchodu, 99.000 Kč altán u lesa, 80.000 rekonstrukce
místní komunikace u Šubrtů).
VÝDAJE
Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 činil 8.360.000 Kč. Skutečné plnění
k 31.12.2020 bylo ve výši 7.348.681,69 Kč.
Běžné výdaje v roce 2020 činily 4,67 mil. Kč a tvořily převážně finanční
prostředky použité na provoz a chod obce – např. 1.752 tis. Kč na platy
zaměstnanců včetně pojištění a odměn pro zastupitelé, 110 tis. Kč energie
obecních budov, 43.000 Kč příspěvky na dopravu do MŠ, 15.000 Kč
podpora klubu důchodců, 10.000 Kč dotace pro SDH Lubník, 35.000 Kč
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dotace TJ Sokol Lubník, 60.000 Kč dotace na provoz obchodu, 83.280 Kč
vybavení obchodu, 91.295 Kč náklady na provoz veřejného osvětlení
včetně oprav nebo 261.445,88 Kč na svoz komunálního odpadu. Mezi
běžné výdaje byly zahrnuty i výdaje na opravu a udržování majetku –
32.371 Kč vybudování drenáže u čp. 119, 25.622 Kč repas čerpadla
na vodárně, 148.431 Kč rekonstrukce povrchu antukového hřiště,
40.965 Kč malování, elektrické práce a nová kuchyňská linka v obecním
bytě čp. 81, 62.000 Kč výkopové práce čp. 95, 42.337 Kč oprava obecního
rozhlasu.
Kapitálové výdaje neboli investiční výdaje v roce 2020 činily 3,28 mil. Kč,
zahrnovaly např. 99.000 Kč na vybudování altánu u lesa, 1.823.662,53 Kč
první etapa nové komunikace u Šubrtů, 171.136,35 Kč hydrogeologický
průzkum a vrt studny u vodárny, 120.900 Kč přístřešek u obecního úřadu,
494.683 Kč herní prvky na zahradě, 419.651 Kč chodníky a zpevněné
plochy na zahradě za obecním úřadem.
Závěrem: Schválený rozpočet na rok 2020 předpokládal se schodem 2 mil. Kč
na pokrytí výdajů na opravy společenského sálu. Z důvodu pandemie,
a s tím spojených obav o naplnění příjmové stránky obecního rozpočtu, bylo
od této investiční akce upuštěno. Rozpočet roku 2020 skončil pouze se ztrátou
ve výši 168 tis. Kč. Vliv na tuto ztrátu mělo uvolnění starosty do funkce.
Zastupitelstvo obce určilo, že funkce starosty bude vykonávána
od 01.09.2020 jako uvolněná, schválilo rozpočtové opatření na vyplácení
vyšších odměn a navýšení výdajů na povinné pojistné na sociální zabezpečení
a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Naopak investiční akce
na vybudování nového přístupu na hřiště od obecního úřadu ve výši 150.000
Kč byla vlivem kladného rozhodnutí o přidělení dotace navýšena na hodnotu
913.000 Kč. Akce byla pokryta na základě rozpočtového opatření
ze stávajících položek rozpočtu. Obec obdrží dotaci v roce 2021.
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ROZPOČET OBCE LUBNÍK NA ROK 2021
Rozpočet obce Lubník na rok 2021 byl schválen zastupitelstvem obce
16.12.2020. Rozpočet na rok 2021 byl schválen jako schodkový
s celkovými příjmy 7.040.500 Kč a celkovými výdaji 9.040.500 Kč.
Schodek rozpočtu ve výši 2.000.000 Kč je vytvořen kapitálových výdajem
rozpočtovaným na rekonstrukci sálu čp. 95 ve výši 2.500.000 Kč.
Splátky úvěrů budou v roce 2021 činit 448.856 Kč a budou pokryty
zapojením prostředků z minulých let. Obec splácí dva úvěry,
a to na rekonstrukci bytového domu čp. 2 (úvěr bude splacen v září
r. 2024) a zasíťování pod čp. 5 (úvěr bude splacen v prosinci r. 2023).
Rozpočtové příjmy zahrnují daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové
příjmy a přijaté transfery.
Daňové příjmy tvoří největší podíl na příjmech rozpočtu obce. Rozpočet
na rok 2021 počítá s daňovými příjmy ve výši 4.684.380 Kč (67 %
z celkových příjmů). Rozpočet daňových příjmů z výnosů sdílených daní
na rok 2021 byl proveden dle poslední zveřejněné predikce daňových
příjmů Ministerstva financí ČR ze dne 10.09.2020. Sestavení příjmové
stránky rozpočtu bylo, vzhledem k ekonomické situaci odrážející vliv
opatření přijatých v souvislostí s pandemií a množství legislativní změn,
komplikované. Návrh příjmové stránky na úrovni sdílených daní byl
z důvodu obezřetnosti schválen výrazněji pod predikcí MF. Daňové příjmy
dále tvoří příjmy z výlučných daní (daň příjmu právnických osob za obec
a daň z nemovitostí). Do daňových příjmů dále patří místní a správní
poplatky. Obec inkasuje příjmy z místních poplatků zahrnující poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění
a odstraňování odpadu a poplatek ze psů.
Nedaňové příjmy patří do kategorie vlastních příjmů obce, které spadají
do samostatné kompetence vedení obce a mohou být používány ke krytí
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výdajů, o kterých rozhoduje výhradně samospráva. Rozpočet na rok 2021
počítá s nedaňovými příjmy ve výši 591.170 Kč (8 % z celkových příjmů).
Mezi významné příjmové položky spadající do této kategorie patří příjmy
z pronájmu obecního majetku, prodeje vytěženého dřeva, dodávek vody
nebo příjem za tříděný odpad od firmy EKO-KOM, a.s.
Kapitálové příjmy tvoří příjmy z prodeje pozemků a ostatních
nemovitostí v majetku obce. Rozpočet na rok 2021 počítá s kapitálovými
příjmy ve výši 694.000 Kč (10 % z celkových příjmů). Kapitálové příjmy pro
rok 2021 zahrnutí inkaso splátek hypotečního úvěru na bytový dům čp. 2
a přilehlých sklípků s garážovým stání, a to od jednotlivých nájemníků.
A dále příjem z prodeje pozemku ppč. 701/6 ve výši 284.000 Kč.
Rozpočet na rok 2021 počítá s přijatými transfery ve výši 1.070.950 Kč
(15 % z celkových příjmů). Do schváleného rozpočtu přijatých transferů
lze zapojit příspěvek na výkon státní správy (pro rok 2021 ve výši
115.700 Kč) a dále transfery, které jsou v době schvalování rozpočtu
písemně potvrzeny poskytovatelem. Jedná se o dvě dotace Státního
zemědělského intervenčního fondu, a to na lesnickou techniku a zahradu
u obecního úřadu.
Rozpočtové výdaje se dělí na běžné a kapitálové. Závazné ukazatele
výdajové strany rozpočtu jsou schváleny na úrovni paragrafů rozpočtové
skladby. Pokud je potřeba provést přesun v rámci jednotlivých paragrafů
je to nutné provést formou rozpočtového opatření.
Běžné výdaje jsou použity k zajištění každodenního provozu obce – nákup
materiálu a služeb, opravy, výplaty zaměstnanců, odměny zastupitelů,
podlimitní technická zhodnocen, aj. Rozpočet na rok 2021 počítá
s běžnými výdaji ve výši 5.439.400 Kč (60 % celkových výdajů). Největší
položku v běžných výdajích rozpočtu na rok 2021 představuje oprava
místní komunikace „u Šubrtů“, která v době schvalovaní rozpočtu byla
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vyhodnocena z větší části výdajů jako neinvestiční akce a částka ve výši
1.000.000 Kč zahrnuta do oprav. Z větší části této částky se však bude
jednat o investiční akci, neboť vzhledem k rozsahu a složení povrchu
(v porovnání s původním stavem) se bude jednat o technické zhodnocení.
Kapitálové výdaje tvoří investice do majetku obce. Rozpočet na rok 2021
počítá s kapitálovými výdaji ve výši 3.601.100 Kč (40 % celkových výdajů).
Mezi nejvýznamnější investiční akce bude v roce 2021 patřit:
• 1. etapa rekonstrukce sálu (2.500.000 Kč),
• pořízení hydraulické ruky na práci v lese (507.178 Kč),
• nová větev veřejného osvětlení „u Šubrtů“ (200.000 Kč),
• 2. etapa rekonstrukce vodárny (150.000 Kč),
• projektová dokumentace na výstavbu nového chodníku od Klugů
po horní zastávku (150.000 Kč),
• projekt na zasíťování p. č. 2229/2 (260.000 Kč).
Schválený rozpočet obce Lubník na rok 2021 v úplném rozsahu členěném
dle rozpočtové skladby je k dispozici na webu obce www.lubnik.cz v sekci
Dokumenty/Rozpočty.
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BIOODPAD
Přísloví "Březen, za kamna vlezem" rozhodně neplatí pro zahrádkáře.
Naopak, přichází čas jarního zahradničení. Mezi jedny z jarních prací patří
i ořez ovocných stromů. Ale co dělat s větvemi, když nemáte štěpkovač?
U areálu JZD vzniklo místo pro ukládání odpadu, o kterém jsme vás
informovali v podzimním zpravodaji. Vzhledem k tomu, že větve do
bioodpadu nepatří, je naproti přistaven kontejner na větve. O jejich
zpracování na štěpku se starají zaměstnanci obce.
Připomínáme, že kontejner na bioodpad už nebude přistaven na hřišti!

foto: R. Karlová
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Co PATŘÍ do bioodpadu?
• listí, trávy, plevel, zbytky rostlin, kousky větví i keřů (nastříhané,
posekané nebo zpracované štěpkovačem), zbytky ovoce a zeleniny
(spadané ovoce, okrajky z brambor), čajové sáčky, kávová sedlina,
skořápky z vajec.
Co do bioodpadu NEPATŘÍ?
• celé větve nebo velké kusy dřeva, tekuté zbytky jídel, kosti, maso, psí
výkaly, uhelný popel, sáčky z vysavače, pleny a jiné odpady.

KONTEJNER NA TEXTIL
Od dubna/května bude v obci za hospodou k dispozici nový kontejner
na třídění oděvů, obuvi a hraček.

SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Od měsíce dubna budou moci občané každou poslední středu v měsíci
bezplatně odevzdat na sběrném místě čp. 5 vysloužilá elektrozařízení
a velkoobjemový odpad. Konkrétně se bude jednat o tyto termíny: 28.04.,
26.05., 30.06., 28.07., 25.08. a 29.09.2021. Sběr bude umožněn
za přítomnosti obecního zaměstnance v čase od 16 do 18 hod.
Elektrozařízení = zařízení pro tepelnou výměru, obrazovky, monitory,
světelné zdroje, domácí spotřebiče, informační technologie,
telekomunikační zařízení, hudební zařízení, elektronické nástroje, hračky,
vybavení pro volný čas a sporty, nebo zdravotnické prostředky, apod.
Velkoobjemový odpad = druh domácího odpadu, který nelze (či lépe
řečeno nedává smysl) odkládat do kontejnerů na směsný ani tříděný
odpad. Tímto druhem odpadu rozumíme například nábytek, koberce,
linoleum, vany, umyvadla nebo záchodové mísy. Nejedná se o suť.
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KOMUNÁLNÍ ODPADY NOVĚ A JINAK
část I.
Nové povinnosti obcí v oblasti odpadového hospodářství
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás v příštích několika článcích postupně seznámila
s novým přístupem ke komunálním odpadům, jenž byl počínaje letošním
rokem nastaven novou odpadovou legislativou a bude mít samozřejmě
dopad především na Vás – jednotlivé občany, kteří komunální odpad
vytváří a odkládají na území své obce, resp. na místech, která k tomu obec
určila. Konkrétně zde hovořím o směsném komunálním odpadu, který
ukládáte do svých popelnic, dále o objemném odpadu, který odkládáte
při mobilním svozu, příp. na sběrných místech ve Vaší obci, a v neposlední
řadě samozřejmě i o tříděném neboli separovaném odpadu, který
odkládáte do barevných kontejnerů, popř. pytlů.
Změn, které počínaje letošním rokem v odpadovém hospodářství obcí
postupně nastanou, je hned několik. Za ty nejzásadnější lze považovat
především:
➢ každoroční zvyšování poplatku za ukládání odpadu na skládku,
➢ stanovení limitního množství odpadu (na jednoho obyvatele)
ukládaného na skládku, které se bude každoročně snižovat,
➢ stanovení povinného minimálního procenta recyklace odpadu od
roku 2025,
➢ zákaz ukládání využitelných odpadů na skládku od r. 2030 a
➢ povinnost obcí v letošním roce vydat obecně závazné vyhlášky, které
nově stanoví obecní systém nakládání s odpady a místní poplatek za
odpady.
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JAKÉ KONKRÉTNÍ DOPADY NA VÁS OBČANY BUDOU TYTO ZMĚNY MÍT?
Abychom znali přesnou odpověď na tuto otázku, pustili jsme se u nás
na svazku do práce a pro celý mikroregion jsme zpracovali prvotní analýzu
nakládání s odpady v jednotlivých členských obcích. Jednoznačným
výsledkem této analýzy je nutnost maximálně zvýšit třídění odpadu
ve všech obcích, a tím co nejvíce snížit množství směsného komunálního
odpadu, který je občany odkládán do popelnic. Jak je vidět na níže
uvedeném grafu, v každé obci existují ještě značné rezervy.

JAK TOHO DOSÁHNOUT?
V tuto chvíli pracujeme na další analýze, tentokrát finanční, která nám
ukáže, jakým nejvhodnějším směrem se vydat a jak společně s Vámi –
občany dosáhnout kýženého výsledku. Ve hře je již nyní několik možných
OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK
www.lubnik.cz
31.03.2021 * ročník XX * číslo 1

zdarma
MK ČR E 22470

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
variant řešení. Jakou variantu nakonec konkrétně Vaše obec zvolí, bude
samozřejmě záviset na výsledku zmíněné finanční analýzy, ale i na Vás
občanech a Vaší ochotě spolupracovat.
Pro každou obec je samozřejmě velmi důležité vědět, jaké finanční
náklady ze svého rozpočtu ponese v souvislosti se svozem a likvidací
komunálního odpadu, který je tvořen na jejím území. V tuto chvíli je již
zcela jasné, že pokud nedojde ke snížení množství odpadu v popelnicích
v každé z obcí našeho mikroregionu, náklady budou geometrickou
řadou narůstat každým rokem téměř v každé z nich, což se následně
může odrazit i ve zpoplatnění Vás občanů. Důvodem je mimo jiné fakt,
který jsem uvedla již výše, že bude každým rokem docházet ke zvyšování
poplatku za ukládání odpadů na skládku. Možný vývoj těchto nákladů
vidíte v následující tabulce.

Důležité je k tomu říci, že skutečná výše poplatku v daném roce se bude
odvíjet od množství vyprodukovaného odpadu a počtu trvale žijících
obyvatel v obci a dále od skutečnosti, zda v daném roce bude množství
odpadu převyšovat stanovené limitní množství na jednoho obyvatele,
které je na skládku ukládáno. Rovněž je ovšem třeba v této souvislosti
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
dodat, že se jedná pouze o část veškerých nákladů spojených
s komunálními odpady.
Jak sami vidíte, všechny obce našeho mikroregionu stávající situaci
s množstvím komunálního odpadu ukládaného na skládku budou muset
řešit a již na tom společně s námi pilně pracují.
Náš svazek, který se na řešení této problematiky metodicky podílí, počítá
i se semináři pro zastupitele a širokou veřejnost v každé obci, na kterých
bude provedena co nejširší osvěta k významu třídění a nově nastavenému
systému nakládání s odpady a kde budou zodpovídány i Vaše případné
dotazy tak, abychom společnými silami docílili již zmíněného kýženého
výsledku, tedy splnění zákonných povinností ze strany Vašich obcí a co
možná nejšetrnější přístup nás všech k životnímu prostředí.
JAK CELÉ VĚCI MŮŽETE POMOCI PRÁVĚ VY?
Důsledně třiďte své odpady a do popelnic vhazujte pouze takový
odpad, který již vytřídit nelze!

Přeji Vám příjemné jaro a pevné zdraví.

Mgr. Lenka Bártlová
manažerka Dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Severo-Lanškrounsko
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TJ SOKOL LUBNÍK
TJ SOKOL LUBNÍK – PLÁN NA JARO 2021
Vážení spoluobčané,
vzhledem k epidemiologické situaci v ČR pro Vás
nemůžeme připravit tradiční akce, které se obvykle na
jaře v naší obci konají. Přesto bychom v této nelehké době rádi zpestřili
dětem trávení volného času.
Od 1. 4. 2021 – 30. 4. 2021 bude pro děti připravena naučná, zábavná
a interaktivní venkovní hra. Starší děti hru zvládnou jednotlivě a mladší
ve spolupráci s jejich rodiči. Hlavní myšlenkou této aktivity není
bezchybné plnění všech úkolů, ale především pohyb na čerstvém vzduchu
a smysluplné trávení volného času. Před dvěma lety měly děti spoustu
možností, jak trávit svůj čas jako například zájmová činnost, kino, zábavní
parky atd. Asi bychom si s těží dokázali představit, že se veškeré aktivity
omezí pouze na území našich obcí. Chceme Vám tedy nabídnout aktivitu,
kterou můžete zpestřit každodenní vycházky a věříme, že naše úkoly
budou děti nejen bavit, ale že se dozví a naučí spoustu informací.
Připravili jsme si pro Vás 6 stanovišť v naší obci, kde naleznete červené
plastové kbelíky s logem TJ Sokol Lubník a v nich jednotlivé tematicky
zaměřené pracovní listy a potřebné rekvizity. Každé dítě si z kbelíku
vezme 1 pracovní list. Na každém listu se děti dozví zajímavé informace
s vazbou k danému místu v obci a ve druhé části si děti nabyté zkušenosti
budou moci vyzkoušet a osahat v praxi. Výsledky svého snažení pak
do listu zaznamenají. Až obejdou všechna stanoviště, zalepí pracovní listy
do obálky a odevzdají do schránky Obecního úřadu v Lubníku. Hodnocena
nebude správnost, nýbrž snaha zhostit se všech úkolů. Odměněny budou
všechny zúčastněné děti. Budeme se velmi těšit na jejich tvorbu!
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TJ SOKOL LUBNÍK
Poprosíme Vás však o ohleduplné zacházení
s rekvizitami, které budou nezbytné pro plnění
úkolů a o důsledné uzavírání kbelíků tak,
aby pracovní listy mohly sloužit i dalším dětem po
celou dobu trvání hry. Z hygienických důvodů
prosíme každého, aby si vzal s sebou vlastní psací
potřeby.
Jednotlivá stanoviště:
1. Hraniční kámen – viz přiložená mapa
2. Altán u lesa
3. Poldr s vodou – lavička
4. Sousoší Nejsvětější trojice – u fotbalového hřiště
5. Topol naproti pohostinství v Lubníku (U Chládků)
6. Brod – lávka (za č. p. 5)

foto: E. Čapková

Na závěr ještě jedna informace pro všechny členy TJ Sokol Lubník. Členská
schůze se uskuteční ihned, jakmile to bude možné. Pozvánky Vám budou
předány buď osobně, nebo je naleznete ve Vašich poštovních schránkách.
S přáním krásných jarních dní a pevného zdraví
Eliška Čapková
TJ Sokol Lubník
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TJ SOKOL LUBNÍK

foto: M. P. Totušek
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ZPRAVODAJSTVÍ Z MĚSTA LANŠKROUN
PROSTORY POLIKLINIKY PŘIPOMÍNAJÍ BUDOUCÍ ORDINACE
V březnových Městských novinách Lanškroun vyšel článek o pokračující
rekonstrukci polikliniky. V zadním traktu nové budovy polikliniky
probíhají vnitřní práce. Podaří-li se zkrácení termínu dokončení I. etapy
výstavby, mohli by se lékaři nastěhovat zhruba v polovině roku.
Seznam lékařů, kteří budou ordinovat v nové budově polikliniky – I. etapa
RTG + OPG + DIAGMA-X Radiologie,
Ing. Máca
Ultrazvuk
s.r.o.
1.NP
MUDr. Ráček,
Gynekologie DORA s.r.o
MUDr.
Doležalová
MUDr. Cvrček,
MUDr. Cvrček,
Ortopedie
Sdružené ambulantní
MUDr. Nožička,
Chirurgie
zařízení spol. s r.o.
MUDr. Špáta
2.NP
Chirurgická ambulance 2LS MUDr. Šebek,
Chirurgie
GALEN
MUDr. Kleisl
Laboratoř
Ing. Kuťák
Neurologie
MUDr. Břečka
3.NP
Logopedie
Mgr. Šimerdová
Interna
MUDr. Šimon
Zdroj: Městské noviny Lanškroun, číslo 3/2021

PLACENÉ PARKOVÁNÍ V LANŠKROUNĚ
Zastaralé a často poruchové parkovací automaty v centru Lanškrouna
jsou minulostí. Město na jaře minulého roku investovalo do nových
zařízení, které umožňují více způsobů plateb – placení mincemi, platební
kartou a nově mobilní aplikací ClickPark.
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ZPRAVODAJSTVÍ Z MĚSTA LANŠKROUN
Aplikaci si mohou řidiči stáhnout přes Google Play (pro Android) nebo
přes iOS (pro Apple). Vytvořit si účet, registrovat platební kartu a jediným
kliknutím koupit dvaceti minutový lístek zdarma z jakéhokoliv místa
v Lanškrouně bez možností čekání u automatu a hledání mincí nebo
platební karty. Výhodou aplikace je možnost prodloužit si nový lístek,
případně koupit nový nebo platbu stornovat. Aplikace také zasílá
upozornění o konci parkovací doby. Garanci bezpečné platby zajišťuje
ČSOB, ať už jste klientem kterékoliv banky.

Ceník parkovaného:
➢ prvních dvacet minut – zdarma
➢ za první hodinu po vyčerpání nulové sazby – 10 Kč
➢ každá další započatá hodina – 20 Kč
➢ celodenní parkovné – 100 Kč
➢ celoroční parkovné (rezidenti) – 2.000 Kč
➢ celoroční parkovné (ostatní) – 5.000 Kč
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ZPRAVODAJSTVÍ Z MĚSTA LANŠKROUN
Tipy a doporučení:
-

-

-

-

Lístek z parkovacího automatu
není nutné dávat na viditelné
místo palubovky vozidla.
Městská policie kontroluje
zaplacené parkování pomocí
skeneru SPZ.
Při platbě parkovného je nutné
zadávat SPZ automobilu. Při
zadávání na klávesnici pozor na
záměnu nuly a velkého
písmene O. Skener by to mohl
vyhodnotit jako nezaplacené
parkování a za okýnkem byste
mohli najít lístek na pokutu.
Prvních
dvacet
minut
parkování zdarma je možné
foto: Lanškrounsko.cz
čerpat jenom jednou denně.
Placené parkování je na nám. J. M. Marků (2 automaty), nám. A. Jiráska
a před budovou polikliniky. Mezi neplacené parkování patří parkoviště
v areálu bývalého autodružstva, ulice 5. května nebo Pivovarské
náměstí.
Zdroj: webové stránky města Lanškroun, Městské noviny Lanškroun
č. 3/2021, reportáž OIK
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ČEZ DISTRIBUCE
ZMĚNA ZPŮSOBU OZNAMOVÁNÍ
ODSTÁVEK ČEZ
Od 01.01.2021 se již nevylepují papírová
oznámení o plánovaných odstávek elektřiny ČEZ.
Společnost přechází na nový způsob
informování. Každý zákazník si může sjednat
zasílání upozornění na plánované odstávky ke
svému odběrnému místu e-mailem nebo SMS
zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba. Pro
veřejnost jsou informace k dispozici také na
stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky, a to
vždy nejpozději 15 dnů před konáním odstávky.
Proč se mění způsob oznamování?
Stále více zákazníků volá po moderních způsobech oznamování
a využívání digitálních technologií. U stávajícího systému výlepů plakátů
se společnost potýkala s plošnými zákazy výlepů, stížnostmi
na nečitelnost či nevhodné umístění apod.
Výhody registrace pro zákazníka
- O plánované odstávce se dozví včas, i když na dané adrese se
nezdržuje.
- Bude neprodleně informován i o případném zrušení odstávky.
- Získá informace o předpokládané době obnovení dodávek při poruše.
- Získá informace o předpokládané době obnovení dodávek při poruše.
- Ročně společnost uspoří 4 000 kg papíru, což je přibližně 10 stromů.
Zdroj: ČEZ DISTRIBUCE
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ČEZ DISTRIBUCE
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SČÍTÁNÍ LIDU 2021
ZAČALO CELOSTÁTNÍ SČÍTÁNÍ LIDU
V Česku se po deseti letech
opět koná sčítání lidu.
Celostátní akce začala v sobotu
27. března a potrvá až do 11.
května. Lidé budou moci své
údaje vyplnit online nebo
tradičně
prostřednictvím
papírového tiskopisu.
KDY A KDE MOHU VYPLNIT SČÍTACÍ FORMULÁŘ?
Sčítací formulář můžete vyplnit z domova bez nutnosti kontaktu se
sčítacím komisařem nebo návštěvy kontaktního místa sčítání..
➢ online (27.03. – 11.05.2021) – TERMÍN PRODLOUŽEN!!
Online lze údaje prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře,
který je dostupný na webu www.scitani.cz nebo přes mobilní aplikaci.
Elektronické sčítání je podle statistiků jednodušší. Odpovědi totiž není
nutné vypisovat, stačí jen vybírat z nabídky. Zvládnou to tak údajně i lidé
se základní znalostí internetu.
➢ tištěný formulář (17.04. – 11.05.2021)
Papírové tiskopisy budou k vyzvednutí na většině pošt nebo je doručí
v předem oznámeném termínu sčítací komisaři. Vyplněný formulář
v odpovědní obálce následně vhodíte do kterékoliv poštovní schránky
nebo odevzdáte na určených kontaktních místech (pobočky pošt). Dle
sdělení pobočky České pošty v Lanškrouně budou tištěné formuláře
k dispozici k vyzvednutí od 14. dubna. Sčítacím komisařem pro obec
Lubník je Jindřich Dvořák (číslo průkazu 90-05-04107).
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SČÍTÁNÍ LIDU 2021
JE SČÍTÁNÍ POVINNÉ?
Ano, sčítání lidu je povinné pro všechny občany České republiky a cizince,
kteří mají v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů.
MOHU VYPLNIT FORMULÁŘ ZA SVÉ BLÍZKÉ?
Za kohokoli, kdo to sám nezvládne (ať už jde o nezletilé, starší osoby,
osoby ve zdravotnickém zařízení nebo osoby nezpůsobilé k právním
úkonům), by měl sčítací formulář vyplnit někdo jiný. Je potřeba ale znát
situaci v domácnosti a také požadované osobní údaje jejích členů, tedy
jejich jméno, rodné číslo nebo číslo osobního dokladu a datum narození.
STAČÍ MI VYPLNIT JEDEN FORMULÁŘ NA DOMÁCNOST?
Ano, za jednu domácnost vyplníte jeden sčítací formulář, který obsahuje
společnou část s otázkami o bydlení a složení domácnosti.
Ve druhé části se pak vypisují údaje o jednotlivých členech domácnosti.
Za nezletilé je vyplní dospělí.
JE SČÍTÁNÍ POVINNÉ?
Za neposkytnutí údajů nebo jejich nepřesný či neúplný zápis hrozí podle
zákona pokuta do výše 10 tisíc korun.
KAM SE OBRÁTIT, KDYŽ SI NEVÍM RADY?
S otázkami a případnými problémy při vyplňování sčítacích formulářů
se můžete obrátit už od 12. března na Kontaktní centrum Sčítání 2021.
To je v provozu denně od 8 do 22 hodin včetně sobot, nedělí i svátků
na telefonních linkách 253 253 683 a 840 30 40 50. Dotazy lze pokládat
i prostřednictvím e-mailové adresy dotazy@scitani.cz nebo chatu
ve virtuální poradně Sčítání 2021.
Zdroj: www.scitani.cz, iRozhlas.cz
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KOTLÍKOVÉ DOTACE
KOTLÍKOVÉ DOTACE
Mikroregion Severo-Lanškrounsko nabízí zpracování žádosti o tzv.
kotlíkovou dotaci v rámci 5. výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace,
kterou Pardubický kraj vyhlásil pro fyzické osoby již v září 2019 a jejíž
termín pro příjem žádostí končí 31. října 2021. Předmětem podpory je
výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním emisní
třídy 1., 2. a bez určení třídy v rodinném domě na území Pardubického
kraje za následující zdroje tepla:
Typ podporovaného zařízení
Výše podpory
až 80 % způsobilých výdajů,
Tepelné čerpadlo
nejvýše 120 000 Kč
Kotel na biomasu (automatické
až 80 % způsobilých výdajů,
přikládání)
nejvýše 120 000 Kč
až 80 % způsobilých výdajů,
Kotel na biomasu (ruční přikládání)
nejvýše 100 000 Kč
až 75 % způsobilých výdajů,
Plynový kondenzační kotel
nejvýše 95 000 Kč
V případě současné realizace projektu v programu Nová zelená úsporám
získá žadatel další bonus dle podmínek programu Nová zelená úsporám.
Co lze z dotace uhradit?
➢ Nový kotel/zdroj včetně nákladů na jeho instalaci,
➢ novou otopnou soustavu,
➢ rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné
a měření,
➢ úpravy spalinových cest,
➢ projektovou dokumentaci.
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KOTLÍKOVÉ DOTACE
Na co dotace naopak není poskytována?
• výměna stávajícího plynového či elektrického kotle
• výměna stávajících kamen, krbu či krbu s teplovodním výměníkem
• výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva
• výměna stávajících zdrojů tepla, které byly v minulosti, nejméně
od 1. 1. 2009 podpořeny z programu Zelená úsporám, Nová zelená
úsporám, společných programů na výměnu kotlů realizovaných
MŽP a krajem, z programů „Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji“
a „Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II“ a ve všech případech,
kdy byl zdroj podpořen z jiného dotačního titulu
• instalace nového kotle v novostavbách, kde se nejedná o výměnu
• výměna stávajícího kotle na pevná paliva za nový výhradně na uhlí
• výměna stávajícího kotle na pevná paliva za nový kombinovaný
kotel na uhlí a biomasu,
• výměna zdroje tepla v případě, kdy je rodinný dům vytápěn
kotlem na pevná paliva splňujícím emisní třídu 3, 4 nebo 5 podle
ČSN EN 303-5
Kdo je oprávněným žadatelem?
Je jím pouze fyzická osoba vlastnící rodinný dům na území Pardubického
kraje, který je v katastru nemovitostí zapsán jako „rodinný dům“ nebo
„objekt k bydlení“ s číslem popisným. Má maximálně tři bytové jednotky,
dvě nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a podkroví.
Jaká je cena za zpracování žádosti o dotace?
Cena za zpracování žádosti o poskytnutí kotlíkové dotace pro občany
členských obcí našeho mikroregionu činí částku 1 500 Kč + DPH v zákonné
výši.
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KOTLÍKOVÉ DOTACE
V případě zájmu kontaktujte, prosím, kancelář našeho svazku na
následujících kontaktech:
➢ e-mail: dsomsl@dsomsl.cz
➢ tel.: 733 714 700.
Zdroj: Výtah z článku „Zvýšený trend znečištění ovzduší v mikroregionu
Severo-Lanškrounsko“ zpracovaného Mgr. Lenkou Bártlovou,
manažerskou Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko
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VZPOMÍNKA
Ve věku 94 let zemřel v listopadu 2020 lubnický
občan Antonín Vaník, veterán 2. světové války,
který prošel s Československým praporem skrz
polskou Duklu až do Čech. V sedmnácti letech
nastoupil do armády a domů se už nikdy
nevrátil. Připomeňme si vzpomínkou jeho život.
Antonín Vaník se narodil v roce 1926 v obci České
Antonín Vaník, listopad 2010
Dorohostaje v polské části Volyně (dnešní
severozápadní Ukrajina). České Dorohostaje byla česká obec. Antonín zde
chodil do české školy, kde se učil
češtinu a polštinu, která byla
od první třídy povinná. Celá jeho
rodina se živila zemědělstvím. Jako
sedmnáctiletý
se
dobrovolně
rozhodl vstoupit do Československé
armády. Ač bydlel na Volyni, hrdě se
hlásil k Československu, odkud
pocházeli jeho předci. Motivaci
k nástupu do armády nemusel
hledat daleko, jeho otec byl za první
světové války v legiích v Rusku, a tak
to bral do jisté míry jako
samozřejmost. 15. března 1944
nastoupil do vlaku, který směřoval
Antonín (vlevo) s kamarádem z čs. sboru (1945)
do Rovna k odvodové komisi.
V Rovně byl Antonín přiřazen
ke spojovacímu praporu a po krátkém základním výcviku u Lucku převelen
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do Bukoviny. Tam v rámci stavebního družstva připravoval ještě před
příchodem ostatních vojáků výcvikový tábor. Ještě v Bukovině byl Antonín
přiřazen jako spojař k ženistům a v září 1944 poslán do bojů o Dukelský
průsmyk. Ženijní vojsko nebylo určeno pro přímé vedení boje, ale
k zajištění technických prostředků a staveb podporující a umožňující
činnost bojových jednotek. Mezi úkoly ženijního vojska patřila například
instalace
vlastních
a odstraňování nepřátelských
zátarasů, zřizování dopravních
nebo zásobovacích cesta
dočasného charakteru nebo
třeba opevňovací práce.
Spojaři zajišťovali technické
spojení
mezi
velením
a vojskem a mezi jednotlivými
velitelstvími.
Natahovali
kabely telefonů podle toho,
jak bylo potřeba. Nejčastěji na
vzdálenost
tří
až
čtyř
kilometrů, ale někdy až na
osm. Kabely se natahovaly
Družstvo spojařů – Hradišťsko 1945, Antonín
z bubnů, které měly cca 500
vlevo nahoře
m. Nejsnáze se telefonní
kabely kladly v lese, kde šly dobře zamaskovat. Naopak nejhorší bylo
skrývat kabely na louce. Tam bylo nebezpečí poškození velké.
První bojové střety zažil na Dukle. V Dukelském průsmyku probíhala
Karpatsko-dukelská vojenská operace, při které v období od 8. září 1944 do
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27. listopadu 1944 zahynulo nebo bylo zraněno 85 tis. sovětských a 6,5 tis.
Československých bojovníků. Cílem této operace měl být rychlý průnik
Dukelským průsmykem na Slovensko a poskytnutí pomoci Slovenskému
národnímu povstání. Duklu měli Němci velmi dobře vojensky pokrytou.
Když začala ofenziva na Duklu, začínalo se útokem na městečko Krosno,
které bylo ještě před ní. Největší ztráty utrpěli pěšáci jeho roty
v Machnówce. Úkolem jeho skupiny bylo propojit mezi sebou jednotlivé
roty a prapory pomocí kabelových linek. Hlavní však bylo udržet spojení
mezi praporem a sborem. Šestého října 1944 překročil jeho prapor
československou hranici.
Po válce byl několikrát převelen.
Mimo jiné byl v obci Blažim
ve vojenské skupině Žatec nebo
u
Zábřehu
ve
Vlachově.
Po demobilizaci mu byla v lednu
1946
přidělena
zemědělská
usedlost
v Lubník.
Lubník
(Lussdorf) byl před válkou čistě
německou obcí, a tak Antonínovi
zpočátku
pomáhali
s hospodářstvím přidělení Němci.
Dle vzpomínek s lidmi německé
národnosti
vycházel
dobře
a nevzpomínal si, že by to bylo
v okolních
statcích
jinak.
Antonín Vaník, 1950
Zanedlouho
za
Antonínem
na statek přijela sestra Antonie,
která se vrátila z nucených prací
Sestra Antonie a Antonín, Ostrava 1945
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v továrně v Rakousku. V roce 1947 do Lubníka reemigrovali jejich rodiče.

Antonie a Antonín Vaník, Ostrava 1945

Antonín vystudoval Hospodářskou školu v Dolním Třešňovci a dál
soukromě hospodařil na 13 hektarech půdy. Na jaře 1950 ho zasáhla
kolektivizace, vstoupil do nově založeného JZD v Lubníku. Po Stalinově
smrti a uvolnění represí ze strany komunistického režimu začal opět
soukromě hospodařit. Pod nátlakem se však v roce 1960 do družstva vrátil.
Pracoval v rostlinné výrobě, později v údržbářské dílně, kde se především
věnoval elektroinstalacím strojů, ale i rozvodům elektřiny v budovách.
Ve žních nejprve pracoval u mlátiček, později mu byl přidělen kombajn.
V JZD vydržel až do důchodu, kdy v roce 1984 odešel na zasloužilý
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odpočinek. Nadále se
věnoval
svým
Manželka Miroslava, Antonín, sestra Věra Mikulová
koníčkům – včelaření,
práci na zahradě,
sadaření a v zimních
měsících výrobě košů.
V 90. letech se stal
předsedou
obce
legionářské v jednotě
Lanškroun.
V roce
2012 mu Rada města
Lanškroun udělila Pamětní medaili Města Lanškroun za dlouholetou
činnost v lanškrounských pobočkách odbojářských organizací.
Antonín se se svojí manželkou Miloslavou a dvěma dětmi – Lubomírem
a Hanou usadil v Lubníku natrvalo. Na Volyň ani do rodných Českých
Dorohostají se už nikdy nevrátil.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
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