ZPRAVODAJ

Obecního

Ročník VI / číslo 1

úřadu

v Lubníku
22.1.2007

V prvním čísle Zpravodaje přinášíme každým rokem údaje z EVIDENCE
OBYVATEL – k 31.12.2006 bylo v obci trvale hlášeno 303 obyvatel.
V roce 2006 nás opustilo navždy 9 spoluobčanů – pan Ferdinand Toman, pan
Štěpán Kristek, paní Milena Koppová, paní Františka Hradilová, pan Josef Švob,
paní Miloslava Klugová, paní Jindřiška Kučerková, pan Karel Šilar a
pan Rudolf Lubina. Pokud postrádáte v tomto smutném výčtu jméno paní Marie
Kosákové, ta již byla dříve z Lubníka odhlášena. Jediný narozený občánek,
Klára Rašková, se z obce odstěhovala. Deset občanů se z obce odhlásilo
a 11 přistěhovalo.
Při prosincovém SVOZU
PLASTŮ
došlo k určitým zádrhelům a
nedorozuměním, zůstaly zde nějaké neodvezené pytle. Pokud nechceme mít
z obce „smetiště“, kde se povalují pytle s odpadky anebo nechceme platit navíc
mimořádné svozy, žádáme všechny občany, aby pytle s plasty a kartony dávali
na sběrná místa včas /nejlépe v předvečer svozu/. V minulém Zpravodaji jsme
uváděli týdny, v nichž bude v letošním roce proveden sběr plastů, pro upřesnění
uvádíme konkrétní data: 21.2., 21.3., 18.4., 16.5., 13.6., 11.7., 8.8., 5.9., 3.10.,
31.10., 28.11., 26.12.
________________________________________________________________
Dovolujeme si upozornit, že poplatek za sběr a likvidaci odpadů je splatný
do 31.3. 2007. V tomto termínu je třeba zaplatit i poplatek ze psů a nájem
z hrobového místa. Všechny poplatky jsou v nezměněné výši jako v loňském
roce, t.j. odpady 350,- Kč na osobu / osvobozeny jsou děti do 3 let/,
50,- Kč za psa, hrobové místo 200,- Kč / jednoduchý hrob / nebo 400,- Kč
/ dvojhrob / na 10 let.
_______________________________________________________________
V minulém Zpravodaji jsme uvedli kontakt na mistra kominického pana
Lubomíra Chrousta z Kozlova. Ohlásil se nám další mistr ochotný provést
odborné práce kominické, a to pan PAVEL ELNER, Mistrovice 201,
tel. 465 641 537 nebo mobil 603 846 151.
________________________________________________________________
Obracíme se na UŽIVATELE OBECNÍ ČOV - prosím dodržujte předepsané
zásady, které jste obdrželi ! Je zřejmé, že ne vždy se tak děje !
========================================================

________________________________________________________________
PLESOVÁ SEZONA V LUBNÍKU ZAHAJUJE !!! Sbor dobrovolných hasičů
pořádá v pátek dne 2.2.2007 od 20 hod na místním sále HASIČSKÝ PLES,
na který zve srdečně všechny občany. Protože tento první ples bude zřejmě
v obci i plesem posledním , neváhejte a přijďte se pobavit ! Využijte příležitosti,
že můžete jít domů pěšky !
___________________________________________________________________________

INFORMACE ze schůze obecního zastupitelstva v Lubníku dne 16.1.2007
- hlavním bodem programu bylo rozhodnutí o pořízení Územního plánu obce. Územní plán
je nezbytný pro další rozvoj obce, je nutný jako podklad pro veškeré investiční akce,
povolování staveb, nákup a prodej pozemků, výsadbu a kácení zeleně a pod. Rovněž
podmínkou většiny dotací je existence územního plánu. Na zpracování ÚP bylo nutno provést
zjednodušené výběrové řízení. Obec zaslala výzvu pěti projektantům , jejich nabídky byly
posouzeny a vybrán byl ing. arch. Vladimír Rozehnal z Architektonického atelieru
Pardubice, který už vypracovával pro naši obec urbanistickou studii.
- zpracování územního plánu není levná záležitost, předběžně je vyčísleno na 180 až 200
tisíc Kč. Zastupitelstvo schválilo, aby obec podala žádost o dotaci Pardubickému kraji
na zhotovení tohoto územního plánu.
- starosta podal informaci o hospodaření v obecním lese. Pro letošní rok bude provádět
dohled nad provedením potřebných prací pan Stanislav Matlas z Tatenic, odborný dohled
ing. Doubrava z podniku České lesy.
- zastupitelé byli seznámeni s rozpočtem
za r.2006 a tento rozpočet schválili

Dobrovolného svazku obcí Lanškrounsko

- starosta podal informaci o zainvestování pozemku 301/1, který je určen k zástavbě
rodinnými domky. Záměr obce prodat tento obecní pozemek k výstavbě byl schválen ještě
minulým zastupitelstvem v září 2006. Projektantská firma JAFIS zpracovala několik návrhů
rozdělení tohoto pozemku na stavební parcely, jeden z těchto návrhů byl vybrán a firma
nyní vypracuje projekt
- starosta seznámil zastupitele s upozorněním ČEZ na povinnost majitelů a uživatelů
pozemků provést ořez či odstranění dřevin z blízkosti el. vedení / bylo vyvěšeno na Úřední
desce/
- starosta upozornil, že u čp. 5 je navezena hlína z čištění příkopů. Zájemci budou mít
možnost si menší možnost odebrat, pokud by se jednalo o větší množství, je třeba se
domluvit na obecním úřadě.

________________________________________________________________

