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ZE ZASTUPITELSTVA OBCE  
Informace ze schůze obecního zastupitelstva v 
Lubníku dne 14. 1. 2009 

 Zastupitelstvo projednalo náklady na likvidaci odpadů 
v roce 2008. Celkové náklady činily cca 154 tisíc Kč, tj. 
496 Kč na občana. Za vytříděné obaly obdržela obec cca 
25 tisíc. Vybráno na poplatcích bylo 109 tisíc Kč. 
Poplatky  již nyní nepokrývají náklady na sběr a v r. 2009 
náklady ještě vzrostou. Ceny účtované za likvidaci  
odpadů se zvyšují každým rokem. Zastupitelé schválili 
změnu vyhlášky č. 2/2008 o poplatcích za provoz 
systému sběru odpadů - zvýšení místního poplatku na 
400 Kč na poplatníka. Dále bylo schváleno zvýšení ceny 
za využívání systému obce ve sběru odpadů pro 
podnikatele na 550 Kč. 

 Zastupitelstvo schválilo Dodatek ke stanovám 
Dobrovolného svazku obcí Lanškrounsko, který  se týká  
pravomocí Shromáždění starostů, způsobu volby a 
pravomocí Rady svazku, předsedy svazku a kontrolní 
komise. Zastupitelstvo rovněž schvaluje zvýšení  
příspěvku na činnost DSO pro rok 2009 o 2 Kč na 
celkových 22 Kč na občana ročně. 

  Informace starosty – jak již bylo uvedeno dříve, obec 
usiluje o získání dotace, kterou poskytuje Státní 
zemědělský intervenční fond /SZIF/ z prostředků EU 
v rámci Programu rozvoje venkova. Jednalo by se o 
opravu místních komunikací, opravu chodníků, doplnění 
veřejného osvětlení a úpravu a doplnění veřejné zeleně. 
Žádost o dotaci na projekt s názvem „Zlepšení dopravní 
infrastruktury a vzhledu obce Lubník“ byla již na SZIF 
podána. Přijetí žádosti ještě nezaručuje poskytnutí dotace, 
výsledek se dozvíme v březnu nebo dubnu 2009. Jako 
největší problém se jeví chodníky. Pokud by se 
rekonstruovaly s pomocí dotace, musely by být 
vyjasněny majetkové vztahy - dotace lze poskytnout 
pouze na stavby umístěné na pozemcích ve vlastnictví 
obce. Proto již bylo zadáno vyměření pozemků Geodezii 
Lanškroun. Další podmínkou případné dotace je vypsání 
výběrových řízení na jednotlivé akce. 

 Jsou dotazy z řad občanů na možnost vybudování 
obecní kanalizace. Toto zatím není možné, náklady 
výstavby by činily minimálně 30 milionů, v dotacích jsou 
momentálně upřednostňovány větší celky, tak aby byly 
splněny podmínky EU pro Českou republiku.  
Informace ze schůze obecního zastupitelstva v 
Lubníku dne 24. 2. 2009 

 Starosta seznámil zastupitele s projektem Czech 
Point. Czech Point na obecních úřadech slouží 
k přiblížení služeb  občanům. Je to místo, kde lze pořídit 
výpisy z rejstříků a z katastru nemovitostí, v budoucnu 
budou tyto možnosti ještě rozšířeny. Tento projekt je 
financován EU, dotace činí 85 % nákladů  na pořízení. To 
znamená, že na celkových nákladech projektu 93.927 Kč 

se bude obec podílet částkou 14.090 Kč. Získá i nové 
počítačové vybavení, to bude využito 
rovněž ke zřízení datové schránky, 
která bude pro obecní úřady povinná od 
1.7.2009. Zastupitelé souhlasí se zřízením Czech Pointu a 
s podmínkami poskytnutí dotace. 

 Na pozemku pro výstavbu RD „U hřiště“ byla v rámci 
vybudování inženýrských sítí provedena přeložka el. 
vedení. Nyní je třeba uzavřít se společností ČEZ 
Distribuce smlouvu o věcném břemeni na pozemky, přes 
které el. zařízení prochází anebo kam zasahuje ochranné 
pásmo zařízení. Zastupitelé souhlasí s uzavřením 
smlouvy o věcném břemeni . 

 Pardubický kraj poskytuje dotace na požární techniku 
a prostředky požární ochrany pro jednotky sboru 
dobrovolných hasičů. Zastupitelé souhlasí, aby obec 
podala pro rok 2009 žádost o dotaci na opravu hasičského 
auta. Z celkové uvažované  částky  ve výši 70.000 Kč by 
PK hradil 70%,  obec  30%.  

 Zastupitelé projednali návrh rozpočtu obce na rok 
2009. Rozpočet  je plánován jako vyrovnaný a počítá 
s příjmy a výdaji ve výši 4.658,9 tisíc Kč, za 
předpokladu, že krize neztenčí příjmovou stránku. Kromě 
běžných výdajů (na chod obce, pojištění majetku, veřejně 
prospěšné práce na úklid a údržbu v obci, dorovnání 
nákladů na likvidaci kom. odpadu, příspěvek na podporu 
činnosti SDH a TJ Sokol, činnost knihovny, příspěvek na 
žáky ZŠ a dopravu do MŠ atd.) se počítá např. s nákupem 
pozemků u čp. 5, koupí čp. 5 od ZOD Žichlínek, 
prodloužením plynovodu k pozemkům u čp. 5, projektem 
komunikace u čp. 5, s nákupem traktoru a mulčovače, 
zalesňováním holin po vichřici v lese, opravami 
v kulturním zařízení. Bude-li schválena dotace na projekt 
„Zlepšení dopravní infrastruktury a vzhledu obce 
Lubník“ bude se obec muset spolupodílet vlastními 
prostředky. I v případě, že dotace v letošním roce 
schválena nebude, počítá se s opravou chodníků.  
Zastupitelstvo nepočítá pro rok 2009 se žádnými 
změnami  v dani z nemovitostí v obci. 

  Starosta připomněl, že v příštím roce uplyne 5 let od 
Setkání rodáků a navrhl, že by bylo dobré pokračovat 
v započaté tradici a vždy po pěti letech Setkání uspořádat. 
Další možný „kulatý“ interval 10 let je příliš dlouhý. Je 
sice ještě dost času, ale požádal zastupitele, aby o tom 
uvažovali a shromažďovali náměty a nápady . Později by 
byl vytvořen přípravný výbor. 
Informace ze schůze obecního zastupitelstva v 
Lubníku dne 2. 4. 2009 

 Zastupitelé schválili rozpočet obce na rok 2009. 
Rozpočet byl projednán již na minulém zasedání a poté 
vyvěšen na úřední desce. V rámci rozpočtu byl schválen 
příspěvek na opravu kostela sv. Petra a Pavla ve výši 
20.000 Kč. 
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 Zastupitelé schválili prodej pozemků ZOD. Záměr 
prodat pozemky jako protihodnotu za čp. 5 byl projednán 
již na zasedání 4.12.2008. Jedná se o pozemky v celkové 
hodnotě cca 580 tis. Kč. 

 Zastupitelé schválili uzavření Smlouvy o zřízení 
věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s. Jedná se o 
připojení RD p. Romana Langra.  

 Starosta informoval zastupitele o jednání DSO 
Lanškrounsko: projednává se výstavba rozhledny na 
Mariánské hoře, možnost získání dotací na opravu 
památek v regionu  při spoluúčasti obcí (obce mají 
nahlásit požadavky, z nichž bude určitý počet vybrán. V 
Lubníku by přicházely v úvahu 2 sousoší, obec 
v současné době s opravami nepočítá). Pokud jde o 
finanční dotace z kraje, jdou především na podporu 
turistického ruchu a využití tzv. „bromfields“ ,tj. 
opuštěných areálů průmyslových a zemědělských 
podniků. 

 Ačkoliv projekt „Zlepšení dopravní infrastruktury a 
vzhledu obce Lubník“  byl přijat bez připomínek, dotaci 
obec neobdržela s odůvodněním,  že na daný záměr není  
dost finančních prostředků. 

 Obec chce využít možnosti podat žádost o dotaci na 
výše uvedený projekt zlepšení prostředí v obci ještě 
jednou na podzim letošního roku (jedná se o cca 4 
miliony Kč). Z tohoto důvodu se zatím nechce pustit do 
generální rekonstrukce chodníků, ale oprava nejhorších 
úseků bude nutná a počítá se s ní. 

 Obci se naskytla  možnost  požádat  o  dotaci   z 
 fondů  životního  prostředí na odborné ošetření   
některých  starších stromů, lip a dubů. Jedná se o  stromy 
na  obecních i soukromých pozemcích,       stromy vybral 
odborný pracovník.  
 
ZAJÍMÁ VÁS, KOLIK NÁS JE? 

Počet obyvatel se stále točí kolem čísla 300. Na 
počátku roku 2008 měl Lubník 311 trvale hlášených 
osob. Narodil se pouze 1 občánek (Holubář Jakub). 
Navždy nás opustilo 6 spoluobčanů  (Janíčková Anna, 
Langhamer Karel, Hejlová Božena, Zouharová Anežka, 
Kubíček Josef a Šubrtová Ludmila). Z obce se 
odstěhovalo 13 občanů, přistěhovalo se 8 občanů. Počet 
trvale hlášených obyvatel se tak k 31.12.2008 snížil na 
301. Kromě nich žije v obci 14 občanů jiné než české 
státní příslušnosti, kteří jsou zde hlášeni k trvalému či 
přechodnému pobytu, ale do počtu obyvatel se 
nezapočítávají. V obci je nyní 107 čísel  popisných. 
 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Již podeváté 
proběhla v naší obci 

Tříkrálová sbírka, 
organizovaná ve spolupráci 
s Charitou Zábřeh. Vybráno 

bylo 8.756 Kč. Celkem 
vybrala Charita 1,101.210 Kč 

na humanitární účely. 
 
OPRAVA KOSTELA 

Jistě jste si všimli počínajícího stavebního ruchu 
kolem kostela. V letošním roce je plánovaná  větší oprava 
místního kostela sv. Petra a Pavla, který je kulturní 

památkou, a to oprava vnější fasády (náklady cca 500 
tis.Kč) a výměna eternitové střešní  krytiny za měděný 
plech (cca 200 tis. Kč). Římskokatolická  farnost má  na 
obě akce příslib dotace. 
 
POZVÁNKA NA ČARODĚJNICE 

Je tu jaro a s ním tradiční pálení čarodějnic. 
Rezervujte si volný večer (případně i noc) na sobotu 25. 
dubna! Bohaté občerstvení je jako vždy zajištěno, už po 
17. hodině pro vás budou připraveny první grilované 
dobroty. Srdečně zvou pořadatelé ze Sboru dobrovolných 
hasičů. 
 
UPOZORNĚNÍ – OČKOVÁNÍ PSŮ 

Očkování psů proti vzteklině, které 
je ze zákona povinné, se uskuteční ve čtvrtek 23. dubna  
od 17,00 hod. na návsi. Cena jedné dávky je 125 Kč, 
kombinovaná vakcína (vzteklina + čtyři další nebezpečné 
choroby) stojí 300 Kč. 
 
UPOZORNĚNÍ PRO ZAPOMNĚTLIVÉ 

Připomínáme, že termín splatnosti poplatku za 
odpady je do 31.3., výše poplatku 400 Kč za osobu nebo 
rekreační objekt, 550 Kč pro podnikatele. 
 
A JEŠTĚ JEDNO UPOZORNĚNÍ - PRO RODIČE 

Jak jsme zjistili, ne všichni rodiče vědí, že obec 
přispívá rodinám na dopravu dítěte do MŠ. O příspěvek 
je nutno požádat  a vyzvednout si na obecním úřadě 
formulář pro potvrzení docházky. Příspěvek činí 200 Kč 
na měsíc a vyplácí se čtvrtletně.  
 
CO SE UDÁLO  -  OBRAZOVÁ GALERIE 
- maškarní ples a dětský karneval... 

     
 
 
 
 
 
  
 
 
 

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 . 


