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VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ 

Vánoce mají být svátky klidu a míru. Realita dnešních dní je však jiná. 

Fronty u pokladen, stres z toho, že nemám nakoupené vánoční dárky nebo 

hotový vánoční úklid. Chceme, aby vánoce měly hodnotu, ale zapomínáme 

na to, že hodnota není něco, co se kupuje, je to něco, co se prožívá. A tak 

každý by měl zavčasu přibrzdit. Nadechnout se. Patnáct druhů cukroví 

a utřený lustr ze mě neudělá lepšího člověka. Vánoce jsou oslavou, tak 

je slavme tak, jak zrovna dokážeme a tam, kde zrovna jsme. Slavme 

je obklopeni svými nejbližšími. Svátky potřebují důležitější přípravy než 

pečení a uklízení, potřebují přípravy srdce. Tam, kde je uklizené srdce, tam 

přichází radost a láska. Darujme dar, který má trvalou hodnotu. Darujme 

náš čas, darujme sebe.       

„Postavím vodu na čaj, ulice venku zní tak tiše. Je pět a večer už začal, jen 

praskání ohně je slyšet. Konečně zase spolu, na oknech námraza a my 

u jednoho stolu…“ zpívá se v jedné písni. Nalaďme se teplým nápojem, 

rozsviťme světlo, které odhání tmu, zaposlouchejme se do vánočních písní 

a nasajme ve vzduchu to tajemné cosi. Dětem se rozzáří oči, rodiče ocení 

rodinnou pohodu a starší začnou vzpomínat.  

Vánoční svátky plné lásky, pohody a pokoje, v novém roce mnoho štěstí, 

zdraví a osobních a pracovních úspěchů přeje Obec Lubník.  
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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ v obci Lubník 

ze dne 5. a 6. 10.2018  

Celkový počet voličů: 264 

Voleb se zúčastnilo voličů: 170 (64,39 %) 

Celkový počet platných hlasů: 170 (64,39 %) 

 

Název kandidátní 

listiny
Poř.č. Jméno

Počet 

hlasů
v %

Pořadí 

zvolení

TJ Sokol Lubník z.s. 2 Karlová Radka 116 20,1 1

TJ Sokol Lubník z.s. 4 Karel Jakub 114 19,8 2

TJ Sokol Lubník z.s. 1 Čapková Eliška 110 19,1 3

TJ Sokol Lubník z.s. 3 Totušek Martin Prokop 97 16,8 4

SDH Lubník 1 Klug Petr 132 28 1

SDH Lubník 2 Šilar Karel 70 14,8 2

SDH Lubník 3 Brejšová Hana 60 12,7 3

ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ
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NOVÉ VEDENÍ OBCE 

Dne 31.10.2018 proběhlo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Lubník. 

Starosta obce pan Šembera jako předsedající vyzval nově zvolené 

zastupitele ke složení slibu. Žádný člen neodmítl složit slib ani nesložil slib 

s výhradou, které by měly za následek zániku mandátu. Zastupitelstvo obce 

dále schválilo zvolení počtu jednoho místostarosty a určilo, že všichni 

členové zastupitelstva budou své funkce vykonávat jako neuvolnění. Volba 

starosty a místostarosty proběhla veřejným hlasováním. Člen zastupitelstva 

Petr Klug navrhl zvolit do funkce starosty sám sebe. Toto usnesení nebylo 

schváleno. Proti usnesení hlasoval Totušek, Čapková, Karel a Karlová. 

Členka zastupitelstva Eliška Čapková navrhla zvolit do funkce starosty 

Martina Prokopa Totuška. Usnesení bylo schváleno čtyřmi hlasy. Proti 

usnesení hlasoval Klug, Šilar, Brejšová. Nově zvolený starosta poděkoval 

za důvěru, zároveň poděkoval dosavadnímu starostovi panu Šemberovi 

za vedení obce v uplynulém volebním období. Na volbu místostarosty byl 

podán pouze jeden návrh, a to panem Totuškem, který navrhl zvolit 

do funkce místostarostky Radku Karlovu. Usnesení bylo přijato čtyřmi 

hlasy. Proti usnesení hlasoval Klug, Šilar, Brejšová.  

 

Zastupitelstvo obce Lubník dále volilo členy finančního a kontrolního 

výboru:  

 Finanční výbor obce Lubník: Eliška Čapková (předsedkyně FV), 

Martin Jánský (člen FV), Ludmila Šubrtová (členka FV),  

 Kontrolní výbor obce Lubník: Jakub Karel (předseda KV), Karel Šilar 

(člen KV), Miloslav Šubrt (člen KV).  

 

http://www.lubnik.cz/
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Na zasedání zastupitelstva obce dne 28.11.2018 byl zřízen kulturní výbor 

a zvoleni jeho členové:  

 Kulturní výbor obce Lubník: Hana Brejšová (předsedkyně KUV),    

Iva Janíčková (členka KUV), Karla Květenská (členka KUV),            

Irena Polzerová (členka KUV), Jana Sommerová (členka KUV),       

Věra Šemberová (členka KUV) a Erika Skalická (členka KUV).  

KONTAKTY NA VEDENÍ OBCE 

Adresa: Obecní úřad Lubník, Lubník 94, 563 01 Lanškroun 

Úřední hodiny: PO, ST 16:00 - 18:00 (pozor změna!) 

Kontakty:  

 Martin Prokop Totušek (starosta), tel. 724 189 791,  

e-mail: starosta@lubnik.cz 

 Radka Karlová (místostarostka), tel. 739 272 837,  

e-mail: mistostarosta@lubnik.cz 

 Lucie Malátová (účetní), tel. 465 381 026, e-mail: obec@lubnik.cz 

ZPRAVODAJSTVÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

  

http://www.lubnik.cz/
mailto:starosta@lubnik.cz
mailto:mistostarosta@lubnik.cz
mailto:obec@lubnik.cz
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VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 31.10.2018 

 Usnesení č. 39/2018 Zastupitelstvo obce Lubník určilo ověřovatelem 

zápisu Karla Šilara a Jakuba Karla a zapisovatelkou Moniku Renčínovou.  

Výsledek hlasování: 7x PRO 

 Usnesení č. 40/2018 ZO Lubník schválilo následující program 

ustavujícího zasedání.  

Výsledek hlasování: 7x PRO 

 Usnesení č. 41/2018 ZO Lubník schválilo zvolení jednoho 

místostarosty.  

Výsledek hlasování: 7x PRO 

 Usnesení č. 42/2018 ZO Lubník v souladu s § 84 odst. 2) písm. k) 

zákona o obcích určilo, že všichni členové zastupitelstva obce budou 

vykonávat své funkce jako neuvolnění.  

Výsledek hlasování: 7x PRO 

 Usnesení č. 43/2018 ZO Lubník zvolilo starostou Obce Lubník pana 

Martina Prokopa Totuška.  

Výsledek hlasování: 4x PRO (Totušek, Čapková, Karel, Karlová),  

 3x PROTI (Klug, Šilar, Brejšová) 

 Usnesení č. 44/2018 ZO Lubník zvolilo místostarostkou Obce Lubník 

paní Radku Karlovou.  

Výsledek hlasování: 4x PRO (Totušek, Čapková, Karel, Karlová),  

 3x PROTI (Klug, Šilar, Brejšová) 

 Usnesení č. 45/2018 ZO Lubník zřídilo finanční a kontrolní výbor. Oba 

výbory budou tříčlenné.  

Výsledek hlasování: 7x PRO 

 

http://www.lubnik.cz/
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 Usnesení č. 46/2018 ZO Lubník zvolilo předsedkyní finančního výboru 

Elišku Čapkovou.  

Výsledek hlasování: 4x PRO (Totušek, Karel, Karlová, Brejšová),  

 2x PROTI (Klug, Šilar), 1x ZDRŽEL SE (Čapková) 

 Usnesení č. 47/2018 ZO Lubník zvolilo předsedou kontrolního výboru 

Jakuba Karla.  

Výsledek hlasování: 6x PRO, 1x ZDRŽEL SE (Karel) 

 Usnesení č. 48/2018 ZO Lubník zvolilo členy finančního výboru Martina 

Janského a Ludmilu Šubrtovou.  

Výsledek hlasování: 7x PRO 

 Usnesení č. 49/20018 ZO Lubník zvolilo členy kontrolního výboru Karla 

Šilara a Miloslava Šubrta.  

Výsledek hlasování: 6x PRO, 1x ZDRŽEL SE (Šilar) 

 Usnesení č. 50/2018 ZO Lubník určilo dle ust. § 6 odst. 5 písm. f) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), v platném znění, (dále jen „stavební zákon“), ve 

vazbě na ust. § 55 odst. 1 a ust. § 47 odst. 1 a 4 stavebního zákona, 

starostu obce Martina Prokopa Totuška jako zastupitele, který bude 

spolupracovat s pořizovatelem při vyhodnocování Územního plánu 

Lubník a při zpracování návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu 

Lubník.  

Výsledek hlasování: 7x PRO 
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VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 28.11.2018 

 Usnesení č. 51/2018 ZO Lubník určilo ověřovatelem zápisu Hanu 

Brejšovou a Elišku Čapkovou a zapisovatelem Radku Karlovou.  

Výsledek hlasování: 7x PRO 

 Usnesení č. 52/2018 ZO program zasedání ze dne 28.11.2018.  

Výsledek hlasování: 7x PRO 

 Usnesení č. 53/2018 ZO Lubník schválilo kontrolu usnesení ze zasedání 

zastupitelstva obce dne 19.09.2018.  

Výsledek hlasování: 7x PRO 

 Usnesení č. 54/2018 ZO Lubník zřizuje kulturní výbor, který bude 

sedmičlenný.  

Výsledek hlasování: 7x PRO 

 Usnesení č. 55/2018 ZO Lubník zvolilo předsedou kulturního výboru 

Hanu Brejšovou.  

Výsledek hlasování: 6x PRO, 1x ZDRŽEL SE (Brejšová) 

 Usnesení č. 56/2018 ZO Lubník zvolilo členy kulturního výboru ve 

složení: Iva Janíčková, Karla Květenská, Irena Polzerová, Jana 

Sommerová, Věra Šemberová a Erika Skalická.  

Výsledek hlasování: 7x PRO 

 Usnesení č. 57/2018 ZO Lubník v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst.  2 

písm. n) zákona o obcích stanovilo měsíční odměny za výkon funkcí 

neuvolněných členů zastupitelstva takto:  

o starosta: 19.500 Kč,  

o místostarostka 12.500 Kč,  

o předseda výboru 1.000 Kč,  

o člen výboru 600 Kč,  

o člen zastupitelstva bez  

dalších funkcí 400 Kč.  

 ZPRAVODAJSTVÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

http://www.lubnik.cz/
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Zastupitelstvo obce Lubník v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. 

n) zákona o obcích stanovilo, že odměny za výkon funkce 

neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat 

od následujícího měsíce po přijetí tohoto usnesení tj. od 01.12.2018. 

V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna 

náležet ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení 

jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (starosty, 

místostarosty, předsedy nebo člena výboru) bude odměna náležet ode 

dne zvolení do této funkce. Pokud by nastala situace souběhu dvou 

funkcí, bude odměna vyplácena pouze za jednu funkci, a to za tu, za níž 

je odměna vyšší. 

Výsledek hlasování: 7x PRO 

 Usnesení č. 58/2018 ZO Lubník v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona 

o obcích rozhodlo o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým 

osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon členů 

finančního a kontrolního výborů v roční výši 600 Kč, za výkon funkce 

členů kulturního výboru ve výši 1.000 Kč. Peněžité plnění náleží od 

01.12.2018 a bude vypláceno zpětně za období prosinec předchozího 

roku až listopad daného roku (ve výplatním termínu za měsíc listopad). 

Výsledek hlasování: 7x PRO 

 Usnesení č. 59/2018 ZO Lubník stanovilo 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  

http://www.lubnik.cz/
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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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. 

Výsledek hlasování: 7x PRO 

 Usnesení č. 60/2018 ZO Lubník schválilo rozpočtové opatření č. 12    k 

rozpočtu obce na rok 2018 

o navýšení výdajů ve výši 130.000,-- Kč v paragrafu 3613 - 

nebytové hospodářství, v položce 5171 - opravy a 

udržování; 

o snížení výdajů ve výši 130.000,-- Kč v paragrafu veřejné 

osvětlení, v položce 6121 - budovy, stavby.  

Výsledek hlasování:  7x PRO 
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 Usnesení č. 61/2018 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo rozpočtové 

opatření č. 13 k rozpočtu obce na rok 2018 

o navýšení výdajů ve výši 50.000,-- Kč v paragrafu 5512 – 

požární ochrana – dobrovolná část, v položce 6127 – 

kulturní předměty 

o snížení výdajů ve výši 50.000,-- Kč v paragrafu 3639 – 

komunální služby             a územní rozvoj, v položce 6130 

– pozemky.) 

Výsledek hlasování:  7x PRO 

 Usnesení č. 62/2018 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo Zprávu 

o uplatňování územního plánu Lubník v uplynulém období 11/2014 – 

09/2018.  

Výsledek hlasování:  7x PRO 

 Usnesení č. 63/2018 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo Pachtovní 

smlouvu se Zemědělsko-obchodním družstvem Žichlínek č. 264/614.  

Výsledek hlasování:  7x PRO 

 Usnesení č. 64/2018 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo změnu 

usnesení č. 37/2018 tak, že rozšiřuje usnesení o: „z dotačního 

programu Místní akční skupiny Lanškrounsko, z.s. Celkové náklady činí 

180.000 Kč, účast Místní akční skupiny Lanškrounsko, z.s. 126.000 Kč 

(do výše 70 % celkových způsobilých nákladů).“  

Výsledek hlasování:  6x PRO, 1x ZDRŽEL SE (Čapková) 

 Usnesení č. 65/2018 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo změnu 

usnesení č. usnesení č. 38/2018 tak, že rozšiřuje usnesení o: 

„z dotačního programu Místní akční skupiny Lanškrounsko, z.s. Celkové  

 

http://www.lubnik.cz/
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náklady činí 114.000 Kč, účast Místní akční skupiny Lanškrounsko, z. s. 

80.000 Kč).“ 

Výsledek hlasování:  6x PRO, 1x ZDRŽEL SE (Čapková) 

 Usnesení č. 66/2018 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo Smlouvu 

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění 

stavby IV-12-2017991/VB/1, Lubník, p.č. 700/2.  

Výsledek hlasování:  7x PRO 

 

 

 

 

 

ZPRÁVY Z ÚŘADU 

KONTROLA ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCE V MÍSTNÍCH POTRAVINÁCH 

Dne 08.11.2018 byla provedena kontrola České obchodní inspekce (ČOI) 

v místních potravinách. Inspekce se zaměřila na kontrolu podmínek 

pro skladování a zabezpečení jakosti zboží, použití měřidel lednic a mrazáků 

a dále na dodržování předpisů pro provozování činnosti. Kontrola proběhla 

bez závad.  

ZPRAVODAJSTVÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

http://www.lubnik.cz/
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KONTROLA SZIF 

Dne 25.10.2018 proběhla kontrola Státního zemědělského intervenčního 

fondu na projekt „nákup štěpkovače“. Byly přezkoumány způsobilé výdaje, 

úhrada a zúčtování nákupu štěpkovače, financování projektu z jednoho 

zdroje, cenový marketing a fyzická kontrola. V rámci kontroly projektu 

nebyly shledány nedostatky v doložených dokladech a materiálech 

či skutečnost zjištěných v místě provedené kontroly.  

DARY MATEŘSKÝM ŠKOLÁM 

Starosta obce rozhodl schválit neúčelově určené finanční dary 

pro mateřské školy, kam docházejí děti z obce na základě žádostí 

od ředitelů zařízení, a to ve výši 500 Kč za dítě.  

DOTACE NA HASIČSKÝ AUTOMOBIL 

Obec Lubník uzavřela v roce 2018 s DSO Mikroregionem Severo-

Lanškrounsko smlouvu o vyřízení dotačních žádostí k pořízení nového 

dopravního automobilu pro SDH Lubník, která se sestává ze dvou částí. 

V říjnu obdržela obec vyrozumění o přidělení dotace z prostředků 

Ministerstva vnitra GŘ HZS ve výši 450 tis. Kč a počátkem roku 2019 bude 

následně podána i druhá žádost o dotaci z prostředků KÚ Pardubického 

kraje ve výši 300 tis. Kč. V případě přidělení i druhé části bude v roce 2019 

pořízen pro SDH Lubník nový dopravní automobil, jehož celková cena se 

bude dle stupně výbavy pohybovat v rozmezí 1-1,2 mil. Kč, tzn. spoluúčast 

z rozpočtu obce 250-450 tis. Kč. 
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KÁCENÍ A OŘEZ STROMŮ V MAJETKU OBCE 

V první polovině prosince provede arborista Ing. Kriegler údržbu vybraných 

stromů na pozemcích obce Lubník – v blízkosti hřbitova bude proveden 

ořez čtyř dubů a jeden bude skácen, v prostoru zahrady za obecním 

úřadem bude proveden ořez bříz a dvě budou skáceny, v parku bude 

proveden ořez dvou lip a dvou dubů a u kostela v blízkosti sousoší bude 

skácena proschlá lípa. Dále byla podána žádost na AOPK, pracoviště 

Pardubice o zpracování bezplatného dendrologického posudku 

k významným dřevinám rostoucím na pozemcích v majetku obce Lubník. 

Konkrétně se jedná o lípu u Totušků, topol u paní Chládkové a dub u 

kostela, jejichž údržba proběhne v roce 2019 a nabízí se možnost využití 

dotačních prostředků.  

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE 

V letošním roce započala rekonstrukce a z části realizace nové cesty 

na pozemcích p.č. 700/1, 701/10, 948 a 946/5 v k.ú. Lubník, ve které bude 

pokračováno i v příštím roce 2019.  Zda bude zcela dokončena nebo 

realizována pouze z části, bude primárně odvislé od dokončení nových 

energetických přípojek k novostavbám rodinných domů a uvažované 

přeložky nadzemního vedení na pozemku p.č. 946/5 (2 podpěrné body NN). 

Ve věci proběhla dne 15.11.2018 na OÚ informativní schůzka se všemi 

zainteresovanými občany. 
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VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ZEMĚDĚLSKÉHO AREÁLU ZOD ŽICHLÍNEK 

Starosta informuje o probíhajících jednáních se zástupci ZOD Žichlínek. 

V současném suchém roce se vyskytl problém se zásobováním 

zemědělského areálu ZOD Žichlínek v Lubníku pitnou vodou z obecní 

vodárny. Vydatnost zdroje se výrazně snížila. ZOD Žichlínek tuto situaci řeší 

od letních měsíců každodenním dovozem pitné vody v cisternách 

z Lanškrouna a zadalo projekt na zpracování vodovodní přípojky 

z veřejného vodovodu, která bude vedena po obecních pozemcích 

od hřbitova. Obec usiluje z ekonomických důvodů (roční rozpočtový příjem 

300-350 tis. Kč), aby i nadále byla primárním dodavatelem pitné vody 

pro zemědělský areál. Obec osloví odbornou hydrogeologickou firmu 

pro možné řešení optimalizace vydatnosti vodního zdroje. 

POŘADNÍK NA DŘEVO 

Pro žadatele o obecní dřevo je na úřadě zřízen pořadník. Do pořadníku 

je zařazen občan na základě podané žádosti, a to buď e-mailem na adresu 

starosta@lubnik.cz nebo osobně. Pořadí v pořadníku určuje datum podání 

žádosti. Žádosti, které nejsou pokryty v roce podání, automaticky 

přecházejí do následujícího kalendářního roku. Cena palivového dřeva 

je 500 Kč/prostorový metr (včetně dopravy), dodáváno je obvykle po 7 m3. 

Obec dále nabízí kulatinu, cena je odvislá od kvality, dopravu si zajišťuje 

kupující. Samovýroba palivového dřeva je prozatím pozastavena.  

UZAVŘENÍ ÚŘADU 

V pondělí 31.12.2018 bude uzavřen obecní úřad.  

ZPRAVODAJSTVÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

http://www.lubnik.cz/
mailto:starosta@lubnik.cz
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ZTRÁTY A NÁLEZY 

V říjnu byl na dolním konci Lubníka nalezen svazek klíčů. Klíče je možné si 

vyzvednout v úředních hodinách na OÚ Lubník.  

POPLATEK ZA ODPAD V ROCE 2019 

Od 1. ledna 2017 platí vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. Dle této vyhlášky je pro rok 2019 zachována výše 

sazby za poplatek komunálního odpadu, a to 450 Kč na poplatníka. 

Od poplatku jsou mimo jiné osvobozeny děti, které v roce 2019 dovrší 

nejvýše 3 let. Splatnost poplatku je do 31.03.2019, a to buď osobně 

v úředních hodinách na obecním úřadě nebo úhradou na účet 

1322795349/0800 uveřejněný na stránkách obce. Jako variabilní symbol 

je nutné uvést číslo popisné a do poznámky vepsat jména osob, za které 

je poplatek hrazen. Při převzetí lepícího štítku na popelnice pro rok 2019 

prosíme o odstranění původního štítku.  

 

Výpočet sazby poplatku pro rok 2019:  

Sazba poplatku za komunální odpad je tvořena ze dvou složek:  

a. První složka není vázaná na žádnou skutečnost a její výše závisí 

na vůli zastupitelstva obce s limitem spočívajícím v nastavení horní 

hranice ve výši 250 Kč. Touto částí se kompenzují náklady, které 

nelze v druhé části sazby do rozúčtování zahrnout, zejména náklady 

na sběr a svoz tříděného odpadu a náklady na likvidaci 

nebezpečného odpadu. Zastupitelstvo zachovalo částku 250 Kč.  

 

http://www.lubnik.cz/
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b. Druhou z těchto složek obec stanoví na základě skutečných nákladů 

obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného 

komunálního odpadu přepočtené na jednoho poplatníka. 

Zastupitelstvo vycházelo z nákladů v roce 2017, které byly ve výši 

117.006 Kč děleno 344 (329 osob s pobytem na území obce + 15 

staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, 

ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 340 Kč. 

Z této částky je však stanovena sazba poplatku pouze ve výši 200 Kč 

stejně jako v minulém roce.  

 

Pro přehled dále uvádíme celková výdaje a příjmy za odpad v roce 2017:  

 

Stanovení výdajů za odpady v roce 2017 

Komodita Náklady 

Papír 13 421,00 

Plast 59 765,00 

Sklo 4 402,00 

Bio odpad 17 826,00 

Nebezpečný odpad 8 932,00 

Komunální odpad 117 006,00 

CELKEM 221 352,00 
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Stanovení příjmů za odpady v roce 2017 

Komodita Příjmy 

EKOKOM 38 768,50 

Prodej Kovu 1 736,00 

Prodej papíru 1 944,00 

Poplatky občané 148 050,00 

Poplatky chalupy 6 750,00 

CELKEM 197 248,50 

 

Bilance za odpady 2017 

Příjmy celkem Výdaje celkem 

197 248,50 221 352,00 

-24 103,50 
 

 

POPLATEK ZA PSA 

Vlastníte-li psa, jste povinni za něj odvádět místnímu úřadu poplatek, který 

je definován v zákoně o místních poplatcích. Výše poplatku je stanovena 

Obecně závadnou vyhláškou č. 3/2015 o místním poplatku ze psů. Sazba 

poplatku za kalendářní rok za prvního psa ve výši 50 Kč, za druhého 

a dalšího psa téhož držitele 100 Kč. Poplatek je splatný nejpozději do 30. 

června nebo do 30 dnů od jeho vzniku.  

 

 

http://www.lubnik.cz/


 

 

OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK      19 zdarma  

www.lubnik.cz  18. 12. 2018 * ročník XVII * číslo 4 MK ČR E 22470 

ZPRAVODAJSTVÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

TISKOVÁ ZPRÁVA – VODOVODY A KANALIZACE JABLONNÉ NAD 

ORLICÍ, A.S.  

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 

(dále jen VAK) na svém zasedání dne 4. 12. 2018 posoudilo všechny 

závazné podmínky cenotvorby, jimiž je společnost vázána a současně 

i sociální dopady zvýšení cen vodného a stočného, a rozhodlo o úpravě cen 

pro rok 2019 takto: 

 

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

Vodné 35,70 41,06 

Stočné 38,70 44,51 

Celkem vodné a stočné 74,40 85,57 

 

Zdůvodnění úpravy cen služeb 

Vyžadovaná finanční analýza dříve vybudovaných vodohospodářských 

staveb s dotační podporou, vypracována v souladu s dotačními 

podmínkami Státního fondu životního prostředí ČR, stanovuje vývoj cen 

služeb v následujících letech tak, aby byla zajištěna tzv. „udržitelnost 

projektu“. Nedodržení tvorby ceny dle finanční analýzy je závažným 

porušením podmínek dotace, které může mít za následek krácení dotace. 

Dalším zákonným parametrem, který musí společnost VAK dodržovat, 

je průběžná obnova stávajícího vodohospodářského majetku. Plán 

financování obnovy infrastrukturního majetku vyžaduje, abychom v roce 

2019 investovali 54 mil. Kč do již existujících infrastrukturních systémů.  

http://www.lubnik.cz/
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Plnění plánu financování obnovy infrastrukturního majetku ukládá zákon 

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu všem 

vlastníkům zařízení vodovodů a kanalizací. Dodržování plnění obnovy 

infrastrukturního majetku zaručuje dlouhodobou udržitelnost vysoké 

kvality potrubních rozvodů a technologických zařízení, a tím snižování 

počtu poruch a ztrát vody. Do kalkulace cen se promítlo také zvýšení cen 

materiálu, chemikálií, energií a zvýšení osobních nákladů zaměstnanců 

společnosti. 

Oproti roku 2018, po zohlednění výše uvedených okolností, dochází 

ke zvýšení ceny u vodného o 1,57 Kč/m3 (včetně DPH) a u stočného 

o 2,07 Kč/m3 (včetně DPH). Celkově dochází pro odběratele obou služeb 

ke zvýšení o 3,64 Kč/m3 (včetně DPH). Odběratel s průměrnou spotřebou 

88 litrů/den, tj. 32 m3/rok, kterému je účtováno vodné i stočné, tedy 

zaplatí o 116 Kč za rok více. Jsme přesvědčeni, při důležitosti vodárenských 

služeb pro život každého z nás, že ceny vodného a stočného budou 

v porovnání s některými takzvaně zbytnými službami stále přijatelné.  

Spotřeba k 31. 12. 2018 bude v souladu se zákonem a odběratelskými 

smlouvami stanovena výpočtem z denních spotřeb fakturovaného období. 

Odběratel má také možnost stav vodoměru 

k 31. 12. 2018 nahlásit. Z důvodů nutnosti okamžitého zpracování tak však 

musí učinit nejpozději do 2. ledna 2019, a to výhradně prostřednictvím 

webových stránek www.vak.cz / RYCHLÉ ODKAZY / ODEČET VODOMĚRU. 

 

Jablonné nad Orlicí 6. 12. 2018 Ing. Bohuslav Vaňous v. r.  

http://www.lubnik.cz/
http://www.vak.cz/
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ZHODNOCENÍ ROKU 2018 TJ SOKOL LUBNÍK 

Vážení přátelé sportu a příznivci TJ Sokol Lubník, 

jsem velice ráda, že Vás mohu prostřednictvím obecního zpravodaje 

informovat o činnosti našeho spolku v uplynulém roce. Naše úsilí směřuje 

především k našim nejmenším spoluobčánkům a k mládeži. Zaměřujeme 

se na pořádání akcí, které si kladou za cíl smysluplné trávení volného času 

rodičů a dětí na čerstvém vzduchu. Snažíme se v dětech rozvíjet hodnoty, 

jako jsou láska k přírodě, kamarádství, manuální zručnost, rozšíření 

dosavadních vědomostí a znalostí. Používáme k tomu nejrůznějších 

pomůcek, tvořivých dílen, rozličných soutěží a úkolů, takže se to vše děje 

formou nenucené zábavy. V neposlední řadě dáváme dětem vzor 

nelhostejnosti a zájmu o druhé a věříme, že je to velmi dobrá investice 

do budoucna. Tato dobrovolná činnost má smysl, naplňuje nás a dělá nám 

radost. Jedná se z velké části o akce, které netvoří zisk, takže nutně 

potřebujeme podporu obce a finanční dary, kterých si velmi vážíme 

a děkujeme za ně.  Jako každoročně, tak i letos se nám podařilo uspořádat 

karneval, dětský den, pochod do Herbotic, výlet autobusem, drakiádu i 

adventní dílničky.  V letošním roce jsme ovšem nejen pořádali akce, 

ale prostřednictvím obce jsme získali dotaci z MAS Lanškrounsko, z. s. 

na opravu mateřského centra, která se velmi vydařila. V příštím roce 2019 

bychom na to rádi navázali opravou sociálního zařízení. Centrum 

je poměrně hojně využíváno především v zimních měsících. Letos nám zde 

přibyla také jedna zajímavá aktivita na podporu čtenářské gramotnosti, a to 

čtení pohádek dětem, která bude probíhat až do března příštího roku 

a bude zakončeno divadelním představením.  

 

http://www.lubnik.cz/
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Všem Vám děkujeme za Vaši přízeň při navštěvování námi pořádaných akcí 

a závěrem mi dovolte popřát Vám klidné Vánoce, které strávíte v pohodě  

se svými blízkými a do nového roku to, co nejde koupit za žádné peníze a to 

je zdraví.  

 

Doma už voní cukroví 

na stolech plno je ovoce, 

advent nám s nadějí napoví, 

že blíží se krásné Vánoce. 

Zdroj:http://basne.cz/Basne/5923-view.aspx, publikoval:19.11.2011 Josef Kvičera 

 

Eliška Čapková 

  

http://www.lubnik.cz/
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BILANCE ROKU 2018 ZA SDH LUBNÍK 

Utíká to jako voda. Máme za sebou dlouhé slunné léto, a to určitě nejdelší 

a nejteplejší jaké většina z nás pamatuje. Nyní už je období vánoc a s tím 

i konce roku, a proto je čas na malou bilanci a ohlédnutí se za tím, co nám 

letošní rok přinesl.  

V uplynulém roce jsme splnili všechny svoje závazky, které jsme 

si předsevzali na valné hromadě v lednu. Hned v únoru jsme uspořádali 

ples. Je to první kulturní akce v kalendářním roce. Zdá se, že roste 

na oblibě, a to nás těší. Kapela NOA, která nám tu hraje už čtvrtým rokem, 

je velkou zárukou kvality plesu. Plný sál je pro nás tou největší odměnou 

za naši práci.  

Druhou akcí jsou „čarodky“. Pálení čarodějnic je v Lubníku tradice zažitá, 

kam až moje paměť sahá. Ačkoliv nepatřím mezi nejstarší, tak věřím, že i ti 

nejstarší budou hodně lovit v paměti, kdy byly uspořádány poprvé, tam 

vzadu na hřišti, kde se výčep zajišťoval jednou bečkou piva prodávanou 

přímo z hasičského vozu. Je to akce, která je hodně závislá na počasí. Věřte, 

že tuto akci pokaždé připravujeme jako by měla být krásná teplá letní noc 

a těšíme se z toho, že i když mnohokrát počasí zklamalo, tak vy jste nás tam 

nikdy samotné nenechali a přišli jste si užít první táborák v roce s námi. 

Budeme se snažit vám toto setkání rodin místních i přespolních připravovat 

dále v míře, na kterou budeme stačit.  

Třetí kulturní akcí je sousedské posezení. Je to akce, která v Lubníku má, 

i když krátce, nedávnou historii. Sousedská posezení byla dříve pořádána 

přímo u hasičárny. Nyní je to úplně jiné. Je to odpoledne plné rodičů a dětí. 

Těší nás, že tato akce se velice pěkně zažívá, a to především díky hasičským 

autům, které jsou pro děti mnohem lepší atrakce, než nějaký kolotoč na  

http://www.lubnik.cz/
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pouti. Plné hřiště dětí je pro nás odměnou a dává nám chuť do dalšího 

uspořádání posezení.  

V některých článcích jsem oslovoval místní občany, kteří mají chuť 

se podílet na dobrovolné činnosti, aby se k nám přidaly. A musím zmínit, 

že se k nám už spoustu nových členů přidalo. Za posledních asi pět let je to 

nárůst téměř o jednu třetinu a největší radost mi dělá to, že jsou to velmi 

aktivní nové síly. Potřebujeme ještě nějaké muže, které by zajímala 

technika. Je potřeba našemu technickému parku dát více péče. Budova 

hasičárny nám pěkně chátrala, a to od doby, kdy byla postavena. 

V osmdesátých letech, kdy byla hasičárna z družstevního objektu 

přestavěna, nebyla vložena téměř žádná koruna, kromě snad jen barvy 

na okna nebo vrata. Za poslední dva roky hasičárna prošla obrovskou 

rekonstrukcí. Začalo to výměnou vchodových dveří, následovala nová 

plastová okna v přízemí, poté nová střecha, do které už teklo a lepit lepené 

už nestačilo. Letos byla investice největší a zásadní. Z nepořádku a prachu, 

který byl na půdě, vznikla nová velká světlá zasedací místnost. Stará 

klubovna bude využita jako šatna zásahové jednotky a bude sloužit jako 

sklad pro uložení hadic, stříkaček a jiného vybavení potřebného k zásahu 

nejen při požárech, ale i při živelných pohromách.  

A krátce co nás čeká v roce následujícím. Kulturní akce budeme připravovat 

ve stejném množství a jejich úroveň se budeme snažit zachovat v rámci 

možností. Rok 2019 je pro naše SDH významný, protože si připomeneme 

130. výročí založení sboru. A k tomuto výročí bychom rádi uspořádali 

oslavu a vysvětili nový prapor.  

Na závěr bych chtěl Vám všem popřát v novém roce spoustu štěstí, zdraví 

a pracovních úspěchů. A těm, co si vezmou nějaké novoroční předsevzetí, 

přeji jejich naplnění.  Miloš Totůšek     

http://www.lubnik.cz/
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DRAKIÁDA 

Slunce na nebi, vítr ve vlasech, dobrá teplota. Ideální podmínky 

pro pořádání dětské drakiády. To dokazovala veliká účast dětí a jejich 

rodičů v sobotu 13. října na místním hřišti. A to Vám tedy povím, že to byla 

parádní podívaná i pro ty, kteří draky s sebou neměli. Chobotnice, králíček 

nebo orel stoupali oblohou k výšinám. Byli k vidění draci různých barev 

a tvarů. Někteří zápolili s výškou, jiní létali až padesát metrů vysoko. Vítr 

si v nějakých okamžicích dělal, co chtěl, tak pro mnohé to byla zkouška 

trpělivosti. Více než děti byli ale trpěliví rodiče. Ti se nevzdávali. Dobrou 

zprávou je, že žádný drak se natrvalo neuhnízdil na stromě. Tácek plných 

dobrot a teplý čaj byl příjemnou tečkou na závěr dne. 

 

Radka Karlová 
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

Vánoce se nezadržitelně blíží. Nasát předvánoční atmosféru mohli účastníci 

tradiční sokolské akce, která se konala nedělní odpoledne 25.11.2018. 

Na lubnickém sále byla pro děti připravena výtvarná stanoviště s vánoční 

tématikou. Děti si mohly ozdobit perníček, vyrobit svícen, za pomoci 

třpytek zkrášlit ozdobu z moduritu, pustit lodičku na vodě nebo napsat své 

přání na šupinu a poté ji nalepit na papírového kapra. Na své si přišli 

i dospělí. Mohli si nabídnout napečené cukroví nebo koupit výborný punč. 

Když se setmělo, se všichni přítomní přesunuli ven ke stromečku. Aneta 

Šemberová nás seznámila s tradičními vánočními zvyky, poslechli jsme 

si básničky dětí a zazpívali vánoční koledy v doprovodu kytary a zpěváka 

pana Brejši. Odpočítáváním byl rozsvícen vánoční stromeček. 

 

Radka Karlová 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

V neděli 2. prosince 2018 ve 14 hodin proběhlo v zasedací místnosti 

místního obecního úřadu slavnostní uvítání nových občánků Lubníka a zápis 

do pamětní knihy. 

K slavnostnímu obřadu se dostavili Michaela a Michal Šubrtovi s dcerou 

Kristýnou, Anna Jurečková a Adam Liška s dcerou Amálií. 

Po slavnostním zahájení a projevu pana starosty, přivítaly nové 

spoluobčánky místní děti krásnými recitacemi. Po přednesu básní rodiče 

přistoupili k podpisu zápisu v pamětní knize, přičemž své holčičky odložili 

do kolébky, kde už čekaly naše sudičky, aby holčičkám popřály do života. 

Následovalo předání prezentů od OÚ Lubník, osobní blahopřání, společné 

focení a poté byl tento krátký slavnostní obřad ukončen. 

Děkujeme rodičům za účast a všem dalším zúčastněným za pomoc 

při přípravě a průběhu vítání nových občánků. 

Monika Renčínová  
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„LUBNÍK ČTE DĚTEM POHÁDKY“ 

MAMINKO, TATÍNKU, PŘEČTI MI POHÁDKU 

Ššššš huhů huhů se ozývalo v úterý 13.11. z Mateřského centra v Lubníku. 

V rámci akce "Celé Česko čte dětem" proběhlo první setkání s názvem 

"Maminko, tatínku, přečti mi pohádku". Námětem programu se stala kniha 

od Jiřího Kahouna O mašinkách: Pohádky na kolejích. Děti se seznámily 

s prací průvodčího, dozvěděly se něco o tom, jak funguje parní mašinka 

nebo si vyzkoušely, jak rychle jezdí pendolino. Největší radost jim však 

udělala píšťalka, plácačka a čepice výpravčího. Z pohledu pořadatele snad 

jen malý postesk nad nemocí tatínka, který měl číst.  

 

Radka Karlová 
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BABIČKO, DĚDEČKU, PŘEČTI MI POHÁDKU 

Postavit se před skupinu dětí a přečíst jim pohádku tak, aby je zaujala 

je pro laika kumšt. Velkou odvahu předvedli aktéři z Klubu důchodců 

při obecním úřadě v úterý 11.12.2018, kteří připravili pro děti program 

ze série Lubník čte dětem pohádky aneb "Babičko, dědečku, přečti 

mi pohádku". Sázka na osvědčenou klasiku byla známkou záruky. Pohádka 

O Budulínkovi s připraveným hudebním doprovodem houslí a bubínku byla 

v jejich podání velmi sympatická. Děti zodpověděly na připravené otázky 

k pohádce, dostaly omalovánky, ze kterých si mohou připravit leporelo 

a za nějakou básničku obdržely linecké cukroví. Poděkování patří paní 

Koppové za úvodní vstupy, paní Janské a panu Molzerovi ze velkou odvahu 

při čtení a paní Tomanové, která se postarala za příjemné překvapení 

v podobě napečeného cukroví. 

Radka Karlová 

ZE ŽIVOTA OBCE A SPOLKŮ 
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SENIORSKÉ DOPOLEDNE PLNÉ KRÁSY 

Ve čtvrtek 6.12.2018 dopoledne se zasedací místnost obecního úřadu 

v Lubníku změnila v kadeřnický a kosmetický salon. 

Žáci 3. ročníku obor kadeřník a kosmetička SOŠ a SOU Lanškroun pod 

vedením svých učitelek odborného výcviku připravili pro naše seniory 

prezentaci svého dosavadního kadeřnického a kosmetického umění. 

Po příjemném uvítání a seznámení s programem celého dopoledne jsme 

pro všechny připravili malé občerstvení. Pak již přišli na řadu naši muži. 

Příjemná relaxační masáž vlasové pokožky a následné stříhání vlasů před 

nadcházejícími svátky všichni rádi uvítali. Ženy využili odbornou 

i poradenskou péči o ruce, úpravu nehtů i jejich lakování, úpravu i barvení 

obočí a masáž rukou, kterou si pochvalovali následně i muži. Po krátké 

přestávce a výborném domácím koláči i chlebíčcích se studenti pustili opět 

do práce. Snad i ženy chtějí být na vánoce krásné … stříhání vlasů, foukání 

a jejich zvlnění nás patřičně vylepšilo. Každý mohl využít všech nabízených 

služeb, samozřejmě bezplatně. Kdo zrovna nebyl pod rukama krásných 

děvčat a jednoho studenta, využíval času k pozorování zajímavé přeměny 

každého z nás. 

Všichni jsme si užívali příjemné chvíle se studenty, ze kterých zářila radost 

a bezstarostné mládí. Odcházeli jsme s víc než dobrým pocitem a přáním, 

aby toto setkání se studenty nebylo poslední                                                                                                         

 

za obecní důchodce 

Marie Janská 
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CO NÁS ČEKÁ 

   

 

 

 

 

Ve dnech  

1. – 14. ledna 2019  

bude opět probíhat Tříkrálová sbírka 

 

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT  

Farní úřad Lubník a Obec Lubník Vás všechny srdečně zvou                                         

na Tříkrálový koncert v místním kostele svatého Petra a Pavla              

v neděli 6. 1. 2019 od 15:00 hod. 
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HASIČSKÝ PLES 

Sbor dobrovolných hasičů v Lubníku pořádá  

v pátek 1. 2. 2019 od 20:00 hod  

tradiční hasičský ples na místním sále. 

K tanci a poslechu zahraje kapela NOA 

Všichni jste srdečně zváni 
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