ZPRAVODAJ

Obecního

Ročník VI / číslo 2

úřadu

v Lubníku
2.4.2007

Připomínáme,že POPLATEK ZA LIKVIDACI ODPADŮ a POPLATEK ZE PSŮ měly
být uhrazeny do 31.3. Žádáme občany, kteří tyto poplatky dosud neuhradili, aby tak učinili
co nejdříve a vyhnuli se tím sankcím, které je obec podle zákona povinna uplatňovat. Rovněž
někteří občané dosud neprodloužili NÁJEMNÍ SMLOUVY NA HROBY. Týká se to těch,
jimž skončil nájem k 31.12.2006. Je třeba smlouvy prodloužit a uhradit nájem na dalších
10 let, jak jsme již upozorňovali v lednovém Zpravodaji.
Upozorňujeme majitele psů, že pravidelné a povinné OČKOVÁNÍ PROTI VZTEKLINĚ
se uskuteční dne 18.4.2007 v 17 hodin v prostoru návsi. Očkování provede MVDr. Šperlich.
Cena za jednu dávku je 80 Kč, kombinovaná vakcína proti několika nebezpečným psím
chorobám stojí 300 Kč.
Vážení občané, chcete mít čistou a upravenou obec? Potom NEZAKLÁDEJTE „ČERNÉ
SKLÁDKY“ a neodkládejte odpady na místa, kam nepatří ! Odstrašujícím příkladem je
prostor za čp. 5. Firma EKOLA sváží všechny druhy odpadů , pokud potřebujete
informace, co se týče termínů nebo druhu odpadů, ptejte se na OÚ !
___________________________________________________________________________
VÍTE, že ..... dle informací Ministerstva dopravy je třeba do konce roku 2007 vyměnit
ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY, vydané do 31.12. 1993 ?
___________________________________________________________________________
VÍTE, že......dle informací odboru vnitřních věcí MÚ Lanškroun je třeba do konce roku 2007
vyměnit OBČANSKÉ PRŮKAZY, vydané do 31.12.1998 a do konce roku 2008 průkazy,
vydané do 31.12.2003 ? Výjimka platí pro občany narozené před 1.1.1936, pokud mají v OP
uvedenu dobu platnosti „bez omezení“.
___________________________________________________________________________
VÍTE,že ...... dle upozornění Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí
každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu nebo do těchto vod vypouští odpadní
vodu, musí mít POVOLENÍ VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU ? Dále dle tohoto upozornění
k 1.1.2008 ZANIKAJÍ POVOLENÍ
K ODBĚRU
A VYPOUŠTĚNÍ VOD, která
byla vydána před 1.1.2002. Informace je možno získat na bezplatné infolince 800 101 197
nebo na internetové adrese www.zanikpovoleni.cz nebo na vodoprávním úřadu, kterým je
pro nás odbor ŽP – vodního hospodářství na MÚ Lanškroun

_______________________________________________________________
INFORMACE ze schůze obecního zastupitelstva v Lubníku dne 23.3.2006
- zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu obce na r. 2007. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na
úřední desce 15 dní před projednáním, tak jak ukládá zákon. Rozpočet je plánován jako
vyrovnaný, příjmy i výdaje jsou ve výši 3,690.900 Kč. Rozpočet byl schválen všemi hlasy.
Mimo stálé výdaje se letos počítá s většími výdajovými položkami na pořízení Územního
plánu obce, budování technické infrastruktury na stavebním pozemku, opravu komunikací,
opravu mostku v rámci úprav Lubnického potoka, rozšíření kanalizace, úpravu zasedací
místnosti / bývalé krejčovství / a j.
zastupitelstvo obdrželo dvě žádosti o odkup obecních pozemků :
Pan František Betlach, bytem Opletalova 77, Lanškroun, žádá o odkoupení části pozemků u
čp. 72 o výměře cca 60 m2 / bude upřesněno po vyměření /. Jedná se o zastavěnou část,
na které jsou umístěny jímka a kůlna. Zastupitelstvo s tímto prodejem souhlasí.
Pan Jan Gonda, bytem Lubník čp. 42, žádá o odkoupení několika pozemků u čp.42.
Některé tyto pozemky jsou určeny k zástavbě rodinnými domky, proto zastupitelstvo s jejich
prodejem nesouhlasí. Souhlas projevilo s prodejem jediného pozemku.
- zastupitelstvo schválilo na návrh předsedů výborů a komise odměny za rok 2006 členům
výborů a komise ,kteří nejsou členy zastupitelstva . Jsou to :
výbor finanční : Langrová Marcela, Jurajdová Ludmila
výbor kontrolní : Langr Milan
komise kulturní : Langrová Marta, Knápková Vlasta, Novotná Antonie, Koppová Alena
- zastupitelstvo schválilo rozpočtová opatření : dotaci ve výši 60 tis. Kč od Pardubického
kraje na pořízení návrhu Územního plánu obce a měsíční příspěvek od Úřadu práce
na veřejně prospěšné práce – jeho poskytnutí není ještě jisté.
- starosta podal informaci , že v současné době je zpracováván návrh Územního plánu
obce. Tento návrh bude předložen k vyjádření pěti sousedícím obcím, asi dvaceti orgánům a
institucím, samozřejmě i všichni občané Lubníka budou mít možnost nahlédnout do návrhu
a vznést své připomínky. Termín bude oznámen veřejnou vyhláškou.
Podle nového stavebního zákona je třeba, aby zastupitelstvo schválilo způsob pořízení ÚP
obecním úřadem s rozšířenou působností – Městským úřadem Lanškroun. Dále musí
zastupitelstvo určit zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem ÚP - navržen
a schválen byl starosta Karel Langhamer.
- starosta podal informaci z jednání DSO Lanškrounsko. Činnost je převážně zaměřena na
podporu turistického ruchu a propagaci regionu. Zastupitelé se seznámili s předloženým
návrhem rozpočtu DSO na r. 2007 a tento návrh berou na vědomí.
- starosta vyzval zastupitele, zda by nenavrhli nebo nezískali někoho za správce obecních
internetových stránek. Tento správce by se staral o to , aby na stránkách bylo zachyceno
kulturní, společenské i jiné dění v obci slovem i obrazem.Navržen byl Jakub Karel, věc
s ním bude projednána.
- v diskusi bylo probíráno téma pořádání besedy s důchodci a tanečních zábav. Bylo
konstatováno, že o besedu s důchodci je zájem, zatímco účast na zábavě ať už u příležitosti
Dne matek nebo pouti je minimální .Kulturní komise navrhuje taneční zábavu nepořádat.
Zatím nebylo definitivně rozhodnuto.
___________________________________________________________________________

