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ZE ZASTUPITELSTVA OBCE  
Informace ze zasedání OZ 21. 6. 2010 

 Zastupitelé byli  seznámeni  se Zprávou  o 
výsledku  přezkoumání  hospodaření obce  za rok 
2009. Přezkoumání provedly pracovnice 
finančního odboru Krajského úřadu v Pardubicích. 
V hospodaření obce nebyly zjištěny žádné závady 
ani nedostatky. Zastupitelé neměli připomínky a 
vzali zprávu na vědomí. 

  Zastupitelé projednali závěrečný účet obce za 
rok 2009  a vyjádřili   souhlas   s   celoročním   
hospodařením  bez výhrad. 

 Obecní úřad obdržel 2 žádosti o prodej 
pozemků: 
- manželé Karlovi, Lubník čp. 13,  žádají o 
odprodej části pozemku p.č. 946/5 – druh pozemku 
ostatní plocha - která navazuje na jejich 
nemovitost. Výměra bude upřesněna po vyměření, 
zastupitelstvo odprodej schvaluje. Manželé 
Junkovi, Lubník 58,  žádají o odprodej části 
pozemku p.č. 190/2, který mají dlouhodobě                     
v  užívání. Jedná se o pozemek přiléhající 
k potoku, jehož část bude ještě předmětem budoucí 
kupní smlouvy mezi obcí a Povodím Moravy.  
Zastupitelé  zastávají názor, aby byl pozemek 
nadále ponechán manželům Junkovým v užívání a 
prodej neschvalují. 

 V souvislosti s  rekonstrukcí vrchního el. vedení 
v obci je třeba uzavřít s ČEZ Distribuce, a.s. 
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene. Zastupitelé souhlasí se stavbou i 
se zřízením věcného břemene na pozemcích dle 
výše uvedených smluv.   

 Byla schválena rozpočtová opatření – upravení 
rozpočtu o přidělené dotace, a to na volby do 
Poslanecké sněmovny  konané dne 28. a 29.5.2010, 
a dále přesun částky 200 tisíc Kč, určených 
původně na opravu sálu, na opravu chodníků. Dále 
zastupitelé schválili Smlouvu na poskytnutí 
neinvestiční dotace od Pardubického kraje ve výši 
100 tisíc Kč na opravu hřbitova a Smlouvu na 
poskytnutí dotace na požární techniku a věcné 
prostředky požární ochrany od Pardubického kraje 
ve výši 13 tisíc Kč. Obec podala žádost 
prostřednictvím DSO Lanškrounsko na opravu 
kované hřbitovní brány (dotace na opravu 
drobných památek).   

 Starosta informoval - p. Marie Malá má 
v úmyslu darovat obci lesní pozemek o výměře                       

1369 m2. Pozemek  sousedí s  lesními pozemky 
obce. Zastupitelé souhlasí s přijetím daru  

 V současné době probíhá oprava chodníků – 
zatím z finančních důvodů jen nejhorší místa. 
Opravy provádí firma z Krasíkova, částečně i 
pracovníci obce. 

 V měsíci srpnu proběhne v rámci exekučního 
řízení dražba pozemků (orná půda, TTP, lesní 
pozemky) v k.ú. Lubník. Dražby se pravděpodobně 
účastní ZOD Žichlínek, které by pak nabídlo část 
pozemků obci (jednalo by  se o lesní pozemky a 
TTP k zalesnění).   

 je problém se sekáním trávy na hřbitově. 
Majitelé hrobů si uskladňují vázy, svíčky apod. za 
hroby, což může způsobit jak zranění sekáče, tak 
zničení předmětů. Bude asi třeba upozornit předem 
na datum sekání, aby si lidé své věci uklidili. Také 
se uvažuje o koupi malé motorové sekačky, se 
kterou by  sekání bylo šetrnější. 
Informace ze zasedání OZ 22. 9. 2010 

  Zastupitelé byli  seznámeni  s námitkami a 
připomínkami, které byly vzneseny k Územnímu                          
plánu Lubník, s rozhodnutím o jejich zamítnutí a 
s odůvodněním tohoto rozhodnutí /Územní plán-
část Odůvodnění územního plánu – písm. n) a o)/.   
Zastupitelé schválili rozhodnutí o zamítnutí 
námitek a připomínek a zároveň schválili vydání     
Opatření   obecné  povahy č.1/2010 – Územního 
plánu Lubník. 
Územní plán je k nahlédnutí na elektronické 
Úřední desce OÚ Lubník nebo v kanceláři OÚ. 

 Zastupitelé projednali místní plán Programu 
obnovy venkova na léta 2011 – 2015 a schválili 
zařazení  těchto akcí :   
- z dotačního titulu 1 - výstavba, rekonstrukce, 
oprava, obnova a údržba občanské vybavenosti 
 - tělovýchovná zařízení, hřiště,  kulturní zařízení,  
hřbitov, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, 
budova OÚ 
- z dotačního titulu 2 - komplexní úprava veřejných 
prostranství 
-  z dotačního titulu 3 -  oprava, rekonstrukce a 
výstavba veřejného osvětlení 
-  z dotačního titulu 4 -  výstavba, rekonstrukce a 
oprava místních komunikací, chodníků 
Z  těchto akcí bude možno vybírat  pro žádosti o 
dotace z dotačního programu POV Pardubického 
kraje.   
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  Byla schválena žádost o poskytnutí dotace 
z dotačního programu POV Pardubického kraje pro 
rok 2011, a to na opravu obecních chodníků. 
Předpokládané náklady jsou 300 tisíc Kč. 

 Byla schválena tato rozpočtová opatření – 
oprava dotace od Pardubického kraje na správu 
obce ve výši 1,8 tis. Kč, dotace od Pardubického 
kraje z Programu obnovy venkova na opravu 
hřbitova ve výši 100 tis. Kč, dotace od úřadu práce 
Svitavy a Ústí nad Orlicí ve výši 147 tis. Kč, 
neinvest. dotace od Min. financí  na úhradu voleb 
do zastupitelstva obce a Senátu PČR ve  výši 29,1 
tis. Kč   

 V obci proběhla dražba pozemků – jednalo se o 
ornou půdu, lesní pozemky a ostatní půdu.                 
Toto vše mohl vydražit jen jeden dražitel, proto se 
zúčastnilo ZOD Žichlínek,  které mělo zájem o 
ornou půdu. S obcí byla předběžná dohoda, že 
případně odkoupí lesní pozemky a ostatní půdu. 
Jedná se o 3166 m2 lesních pozemků, souvisejících 
s obecním lesem a 15 394 m2 ostatních pozemků, 
které by bylo možno zalesnit, obojí za cenu 5,80 
Kč/m2,  tj. cca 108 tisíc Kč celkem. Byl by to vklad 
do budoucna,  
i když nějaké dřevo k těžbě v lese je a to by  
částečně uhradilo náklady. Zastupitelstvo souhlasí 
s  koupí lesa, s  koupí ostatní půdy v případě, že 
odbor ŽP dá souhlas k jejímu zalesnění.  

 Starosta informoval, že zadal firmě JAFIS z 
Litomyšle vypracování projektu na přístupovou 
komunikaci  ke stavebním pozemkům u čp. 5 a 
dále na prodloužení hlavního potrubí plynu                            
a vybudování  plynových přípojek tamtéž. Po 
konzultacích s projektantem se uvažuje i o přeložce  
části vodovodního řadu.          
Dále informoval, že kulturní komise připravuje 
Besedu s důchodci a taneční zábavu na 9. 10. 2010. 
 
Připomínáme, že 
  

VOLBY DO  OBECNÍHO  
ZASTUPITELSTVA a do SENÁTU 

  za volební obvod Ústí nad Orlicí se konají  ve 
dnech 15. a 16. 2010, a to 

- v pátek:  15.10. od 14,00  do 22,00 hod,   
- v sobotu:  16.10. od   8,00  do 14,00 hod. 
 

Podrobnější informace  
jsou vyvěšeny   na úřední desce,  
informace o způsobu hlasování 
obdržíte spolu s hlasovacími 
lístky ve volebních obálkách. Pokud nezíská ve 
volbách do Senátu žádný z kandidátů 
nadpoloviční většinu, bude se ve dnech 22. a 
23.10. 2010 konat druhé kolo. 

Obecní úřad Lubník spolu s kulturní komisí při OÚ 
zve  srdečně všechny starší spoluobčany  
n a   B e s e d u    s    d ů c h o d c i 
která se koná v sobotu   9.10.2010 

od 17,00 hod. 
na sále kulturního domu  

Dozvíte se informace o dění v obci, připraveno 
je kulturní vystoupení, hudba i občerstvení. 

Srdečně zvou pořadatelé ! 
 
Obecní úřad Lubník spolu s kulturní komisí při OÚ 

zve  srdečně všechny občany 
n a    T a n e č n í   z á b a v u 

která se koná v sobotu   9.10.2010 
od 20,00 hod. 

na sále kulturního domu  
Přijďte se pobavit a zpříjemnit si podzimní 

večer. Občerstvení zajištěno, 
vstupné dobrovolné. 

Srdečně zvou pořadatelé ! 
 
CO SE  UDÁLO - OBRAZOVÁ GALERIE  

V měsíci červenci se uskutečnilo slavnostní 
vítání nových občánků, přivítáni byli: Adam Jurajda, 
Matyáš Bartoň a Kathleen Bela Dolan. 

 
 

 
 

Obecní zpravodaj připravuje OÚ Lubník. Grafickou 
úpravu zpracovává Mgr. Petr Vitásek. Předem děkujeme za 
Vaše příspěvky do Obecního zpravodaje, které nám 
pomohou oživit informovanost o dění v naší obci. Fotografie 
a text pro webové stránky můžete předat na OÚ v Lubníku 
nebo přímo zasílat na e-mail: petr@tatenice.cz . 


