
 -1- 

 

 

 

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE                                                                   

První zasedání se konalo 14. 2. 2011 
 Přítomno 6 zastupitelů, 1 omluven - p. Klug 

opoţděný příchod v 17:45 hod. 

1) Zastupitelé schválili obecně závaznou vyhlášku č. 

1/2011 na shromaţďování sběru, přepravy, třídění a 

odstraňování komunálního odpadu /6 pro/. 

2) Proběhla změna ceníku poskytovaných sluţeb /6 

pro/. Ceník je umístěn na internetových stránkách 

obce Lubník. 

3) Zpráva o činnosti SDH Lubník za rok 2010: 

Hasiči se zúčastnili 3x školního cvičení, 2x 

okrskového námětového cvičení v Ţichlínku (škola, 

firma Wotech). Získali 3. místo na okrskové soutěţi v 

Ţichlínku. Z dotací pardubického kraje bylo 

zakoupeno 5 zásahových helem, 5 párů zásahových 

rukavic, strhávací hák, sekeromotyka a přenosná 

svítilna. 

4) Byl schválen bezúplatný převod pozemků 

pardubickému kraji a z pardubického kraje na obec /6 

pro/. 

5) Bylo schváleno vybudování dětského hřiště, pouze 

v případě dotace /6 pro/. 

6) Zastupitelstvo schválilo rozpočtová opatření č. 1 

aţ 17 k rozpočtu na rok 2011 dle přílohy (čas 17:45 

hod. - příchod p. Kluga, 6 pro, 1 se zdrţel hlasování). 

7) Pan starosta přečetl smlouvu o pronájmu vodárny 

mezi ZOD Ţichlínek a obcí Lubník. Schváleno /7 

pro/.  

8) Místní poplatek za komunální odpad v roce 2011 

zůstává ve stejné výši 400,- Kč. Splatnost je nově 

stanovena na 31. 5. 2011. /6 pro, 1 se zdrţel 

hlasování/ 

9) Zastupitelstvo projednalo ţádost VAK Jablonné 

nad Orlicí o připojení vody k p. Habermanovi. 

Schváleno /4 pro, 1 proti, 2 se zdrţeli hlasování/. 

Druhé zasedání se konalo 21. 3. 2011 
 Přítomno 7 zastupitelů 

1) Zastupitelé schválili návrh obecního rozpočtu /7 

pro/. 

2) Zastupitelstvo schválilo pronájem pozemku p. 

Radku Šubrtovi p.č. 199/3. /7 pro/ 

3) Byla schválena ţádost o věci bezplatného převodu 

pozemku z pozemkového fondu na obec. Pozemková 

parcela č. 2229 a 307/1. /7 pro/ 

4) Předsedové komisí podali zprávu: 

Finanční - dne 16. 3. 2011 proběhla namátková 

kontrola pokladny a faktur. Byla zpracována roční 

zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2010. 

Kontrolní - dne 9. 2. 2011 proběhla inventura 

majetku obce Lubník. Nebyly zjištěny ţádné závady. 

Kulturní - dne 18. 1. 2011 byl rozdělen mezi členy 

rozpis gratulací. Vítání občánků bylo naplánované na 

3. 4. 2011. 

5/ Informace starosty: 

Dne 14. 3. 2011 byli pozváni starostové obcí 

lanškrounska na městský úřad v Lanškrouně, aby se 

seznámili s vedoucími odborů městského úřadu.  

Starosta navrhl, ţe by kontrolní komise mohla plnit i 

funkci povodňové komise.  

SDH Lubník provede výběr 1 - 3 hydrantů na ţádost 

VAKu Lanškroun. 

Byl upřesněn převod pozemků z Pardubického kraje 

na obec. 

Starosta a místostarosta se zúčastnili školení 

vidimace a legalizace (ověřování podpisů a listin). 

Třetí zasedání proběhlo 18. 4. 2011 
 Přítomno 6 zastupitelů, 1 omluven 

1) Zastupitelé schválili obecní rozpočet pro rok 2011 

/6pro/. 

2) Zastupitelstvo bylo seznámeno o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Lubník.  

Přezkoumání vykonaly pracovnice finančního odboru 

Pardubického kraje.  

Konečné rozhodnutí „Při přezkoumání hospodaření 

obce Lubník nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. 

3) Zastupitelstvo schválilo pronájem pohostinství od 

1. 5. 2011 panu Janu Ţílovi /6 pro/. 

4) Informace starosty: 

Bude uzavřena smlouva na projekt inţenýrských sítí 

na výstavbu rodinných domků u č. 5. 

Byla schválena rozpočtová opatření č. 1 na sčítání 

lidí, domů a bytů a č. 2 dotace na správu obce /6 pro/. 

Byly schváleny odměny členům komisí, kteří nejsou 

členy zastupitelstva /6 pro/. 

Byl přijat návrh na zakoupení zrcadel na špatně 

viditelné výjezdy z vedlejších cest.  

První dvě zrcadla budou umístěna na výjezd od 

kostela a naproti hřbitovu - výjezd od p. Štorka. 

Do konce měsíce dubna budeme informováni, zda 

dostaneme dotaci na výstavbu dětského hřiště. 

Zastupitelstvo odsouhlasilo, ţe budou osloveny tři 

firmy, z kterých se vybere jedna na jeho výstavbu /6 

pro/.  

Obec Lubník jiţ dotaci ve výši 212 000,- Kč 

z Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu 

dětského hřiště obdrţela. 

Jako host byl pozván podpraporčík Severín, který nás 

informoval o novém projektu nazvaný 

community policing a bezpečnostní situaci v obci. 

Community policing je filozofie policejní práce, 

která klade důraz na místní znalost a ukotvenost 
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policisty v lokalitě, ve které slouží. Cílem všech 

policejních postupů, které z této filozofie vycházejí, je 

zapojit veřejnost do policejní práce takovým 

způsobem a v takové míře, aby se zvýšila její 

efektivita, a zapojit policistu do veřejného života 

takovým způsobem a v takové míře, aby se zvýšila 

jeho prestiž. 

 
V rámci Mezinárodního cyklistického závodu 

MALÝ ZÁVOD MÍRU 2011, který se bude konat 

v pátek 3. 6. 2011 v době od 8:00 do 12:00 hodin. 

Silnice č. 315 z Dukelské ulice u společnosti Beskab 

v Lanškrouně do Lubníka po odbočku na Ţichlínek 

bude uzavřena. Přesto, ţe do uzavřeného prostoru 

budou vpuštěna mimo závodníky a jejich doprovod 

vozidla POLICIE, záchranné sluţby, hasičů a další, 

jejichţ vjezd do uzavřeného prostoru bude nezbytný, 

musí být zajištěna pro ostatní vozidla objíţďka, která 

povede z Lanškrouna směrem na Ţichlínek a dále do 

Lubníka. Vozidla tedy budou v určené době projíţdět 

naší obcí. 

 
Obecní úřad zvaţuje nabídku na zavedení 

Komplexního Komunikačního Systému „SMSInfo“. 

Pro občany nabízí zaregistrování se pomocí 

webového formuláře, který lze uplatnit i do 

současných webových stránek. Verifikace kontaktů - 

telefonního čísla, e-mailů a fakturační modul. 

Pro obecní úřad nabízí tvorbu zpráv a 

fakturační modul. 

 

Připomínka k volnému pobíhání psů 
V poslední době obdrţel obecní úřad od 

občanů několik stíţností na volně pobíhající psy. 

Důrazně ţádáme majitele, aby si své psy zabezpečili 

a zabránili jim ve volném pohybu po vesnici. 

 

Nová služba na městském webu 

www.lanskroun.eu  
Občané města Lanškroun a celé spádové 

oblasti si nyní nemusí volat, zda je připraven k 

vyzvednutí jejich doklad. Na internetové adrese 

www.lanskroun.eu zveřejňujeme stav vyřízení 

průkazů (řidičských, občanských, cestovních). Stačí, 

kdyţ si uchováte pořadový lístek nebo si 

poznamenáte, kdy jste podali ţádost, a na uvedených 

lanškrounských webových stránkách v sekci „Stav 

vyřízení průkazů“ uvidíte tabulku s textem o stavu 

vyřízení Vaší ţádosti. 

Městský úřad Lanškroun 
 

Co se událo - obrazová galerie 
Letošní rok je na akce velice bohatý.  

- Hasičský ples 5. 2. 2011  

- Pálení čarodějnic 29. 4. 2011 

- Den hasičů v Lubníku 14. 5. 2011 

 

Některé akce Vám připomeneme fotografiemi: 

- Maškarní ples 18. 2. 2011 

 
- Dětský karneval 20. 2. 2011 

 
- Vítání občánků 3. 4. 2011 

 
 

Chválíme místní hasiče za uspořádání 

akce na hřišti – Den hasičů. Akce patřila mezi 

velice zdařilé. Organizačně dobře zajištěná. Kdo 

se zúčastnil, určitě nelitoval.  

Věříme, že tato akce nebyla poslední A 

další budou následovat. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obecní zpravodaj připravuje OÚ Lubník. Grafickou 

úpravu zpracovává Mgr. Petr Vitásek. Předem děkujeme za 

Vaše příspěvky do Obecního zpravodaje, které nám 

pomohou oţivit informovanost o dění v naší obci. Fotografie 

a text pro webové stránky můţete předat na OÚ v Lubníku 

nebo přímo zasílat na e-mail: petr@tatenice.cz . 

http://www.lanskroun.eu/
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