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ZE ZASTUPITELSTVA OBCE                                                                   
Zasedání OZ se konalo 27. 6. 2011 

 Přítomni: viz presenční listina, 6 přítomno, 1 

omluven - p. Janeček; Hosté: pan Vávra 

Program: 

1. Informace zástupců Městského úřadu 

Lanškroun-elektronizace veřejné správy na 

Lanškrounsku 

2. Závěrečný účet obce, celoroční hospodaření, 

zpráva o výsledku za rok 2010 

3. Smlouva o smlouvě budoucí na věcné 

břemeno mezi obce Lubníka ČEZ Distribuce 

a.s. Děčín 

4. Smlouva o pronájmu pozemku SBD Lubník 

5. Rozpočtová opatření 

6. Zavedení informačního centra 

7. 7. Výběr firmy na výstavbu dětského hřiště 

8. Informace starosty, různé               

Schůze je usnášeníschopná.  Navržený program 

byl schválen, ověřovateli zápisu byli jmenováni 

Jaroslava Fischerová a Jitka Bartoňová. 

 1/ Zástupci Městského úřadu v Lanškrouně se 

omluvili. Přeložili setkání na příští zasedání. 

 2/ Obecní zastupitelstvo schválilo celoroční 

hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2010 

včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce za rok 2010. Nebyly zjištěny nedostatky. /6pro/ 

 3/ Zastupitelstvo schválilo smlouvu o smlouvě 

budoucí na věcné břemeno mezi obcí Lubník a ČEZ 

Distribuce a.s. Děčín. Jedná se o rekonstrukci el. 

vedení od paní  Knápkové směr k Lanškrounu. /6pro/ 

4/ Obecní zastupitelstvo schválilo smlouvu o 

pronájmu pozemku SBD Lubník. Za SBD bude 

podepsána p. Brejšou. /6pro/ 

5/ Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočtové 

opatření č.3 - dotace z Pardubického kraje obnova 

venkova 100 000,-Kč (oprava chodníku). /6pro/ 

6. Obecní úřad obdržel nabídku na zavedení 

komplexně komunikačního systému. /6proti/ Obecní 

zastupitelstvo o této možnosti bude jednat 

v budoucnu. 

7. Obecní zastupitelstvo schválilo výběr firmy TR 

Antoš, s.r.o., Na Perchtě 1631, Turnov na výstavbu 

dětského hřiště. 

8. Obec Žichlínek plánuje vybudování kompostárny-

„Pořízení technologie biologicky rozložitelného 

odpadu“. Přislíbili jsme spolupráci na přípravě, 

realizaci a využívání výstupů projektu. /6pro/ 

V obci byla namontována první dvě zrcadla. 

Kontrolní komise v čele s panem Klugem dostali za 

úkol prověřit ve vesnici všechny výjezdy, kde by 

mohli být namontovány další zrcadla. 

Jednotlivé stavební parcely pod č. p. 5, byly 

zaevidovány katastrálním úřadem. 

Firma Chládek Tintěra Pardubice oslovila 

starostu, že by zařídila dotace na rekonstrukci 

kulturního domu. O případné realizaci se rozhodne na 

základě nabídnutých podmínek k realizaci dotace. 

 

Zasedání OZ se konalo 29. 8. 2011 

 Přítomni: viz presenční listina, 6 přítomno, 1 

omluven - p. Janeček; Hosté: pracovníci MÚ 

Lanškroun 

Program:     

1. Informace zástupců Městského úřadu 

Lanškroun-elektronizace veřejné správy na 

Lanškrounsku 

2. Smlouva na věcné břemeno mezi obce 

Lubník a ČEZ Distribuce  a..s. Děčín 

3. Zpráva komisí 

4. Informace starosty, diskuse 

Schůze je usnášeníschopná. Navržený program 

byl schválen, ověřovateli zápisu byli jmenováni 

Lubomír KLug a Martin Janský. 

 1/ Zástupci Městského úřadu v Lanškrouně nás 

informovali o elektronizaci veřejné správy na 

Lanškrounsku:  

Dotaci na vybavení Czech Point získali v roce 2009 

všechny obce regionu vyjma Anenské Studánky. 

Doba držitelnosti projektu je 5 let. Na kontaktním 

místě si mohou občané vyžádat následující ověřené 

výstupy z těchto uvedených registrů: 

 Katastr nemovitostí 

 Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, 

Insolventní rejstřík 

 Rejstřík trestů 

 Bodové hodnocení osoby z centrálního 

registru řidičů 

 Seznam kvalifikovaných dodavatelů 

z inf. systému o veřejných zakázkách 

 Registr účastníků provozu Modulu 

Autovraků Informačního systému 

Odpadového Hospodářství 

eGON Centrum-Město Lanškroun získalo dotaci 

na projekt v rámci kterého se školí základní 

dovednosti při práci s  počítačem  

Technické centrum - Město Lanškroun získalo 

dotaci na projekt Technologické centrum Lanškroun. 

Projekt je rozdělen do 3 částí: 

  informace OÚ          ze života obce          ze zastupitelstva obce            zajímavosti …  
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 Technologické centrum-zřízení datového 

uložiště pro Lanškroun i obce zapojené 

do projektu 

 Spisové služby-pořízení spisové služby 

pro Lanškroun i obce zapojené do 

projektu 

 Vnitřní integrace-tato část se týká pouze 

úřadu města Lanškroun 

2/ Obecní zastupitelstvo schválilo smlouvu na věcné 

břemeno mezi obcí a Čez Distribuce a.s. Děčín. 

/6pro/ 

3/ Předsedové podali zprávu komisí: 

Kulturní - schůze se konala 7. 6. 11, kde se 

rozdělily gratulace. Příští je plánována na září, kdy 

bude projednána beseda s důchodci. Předběžně je 

naplánována na polovinu října. 

Kontrolní - měla za úkol prověřit, které 

výjezdy z vedlejších silnic na hlavní jsou 

nebezpečné. Byly navrhnuty 3 místa, kde budou 

v budoucnu zabudovány zrcadla. 

Finanční - dne 10. 8. 11 byla provedena 

kontrola plnění rozpočtu v roce 2011 a kontrola 

pokladny. Nebylo shledáno pochybení. 

4/  Pan starosta informoval o digitalizaci obce 

Sázava. Museli být odsouhlaseny hranice obcí. 

Bylo předáno do užívání nové dětské hřiště. 

Byla zakoupena pamětní deska k lípě, která 

byla zasazena v roce 2005 při příležitosti setkání 

rodáků. 

Mezi bytovkou č. p. 2 a garážovým stáním se 

zabuduje plot s brankou. Zajistí p. Lubomír Klug. 

Obecní zastupitelstvo schválilo přemístění 

kontejnerů na plasty a papír na jedno stanoviště za 

pohostinstvím. /6pro/ 

Pan Klug informoval o akci Pyrocar 

Přibyslav, které se zúčastnilo šest dobrovolných 

hasičů z Lubníka. Zde představili opravený hasičský 

vůz. 

V říjnu organizuje sdružení Diakonie 

Broumov sbírku použitého ošacení.  Letáček bude 

doručen do každé rodiny. 

Dne 11. 12. 2011 bude realizován projekt 

„Optimalizace a integrace veřejné dopravy“, který 

bude realizován se změnou jízdních řádů. Návrh 

jízdního řádu bude umístěn na obecních stránkách 

Lubník nebo si je může každý vyhledat na 

internetových stránkách firmy Oredo 

/oredopk@oredo.cz/ 

 
POZOR! Kontejnery na plasty a papír 

byly přemístěny od hřbitova a z křižovatky na 

Žichlínek na jedno stanoviště -  za pohostinstvím. 

Důvodem byl stálý nepořádek v jejich okolí. 

Věříme tomu, že to nezavinili místní obyvatelé, ale 

cizí, kteří vesnicí projíždějí.  
 
 

 

 

CO SE UDÁLO - JELI JSME NA PYROCAR 
Členové SDH Lubník se ve dnech 25. 8. - 28. 8. 

2011 účastnili „Propagační Jízdy Historických vozidel“ u 

příležitosti PYROCAR 2011 - letiště Přibyslav. Jednalo se 

o propagační Jízdu SH ČMS k 120. výročí založení 

Zemské ústřední hasičské jednoty království českého.  

Této jízdy jsme se zúčastnili s našim autem 

CAS16 Praga RN. Na vozidle jelo 6 členů SDH Lubník: R. 

Šembera, M. Totůšek, S. Langr, J. Jureček, L. Klug a  P. 

Janeček. 

Při propagační jízdě byly předávány stuhy na 

praporec jízdy. Při této příležitosti jsme starostům obcí a 

měst předávali upomínku na naši Pragu RN (pohledy + 

plakáty). 

Na letiště v Přibyslavi jsme dorazili v pátek večer 

ve 21:30 hod. V sobotu jsme si prohlédli ostatní techniku 

zaparkovanou na ploše letiště. 

Pyrocar 2011 bylo setkání požárních automobilů, 

jejich řidičů, strojníků a osádek. Na letišti bylo cca 300 

hasičských aut, přišlo cca 30 000 návštěvníků + posádky 

aut. Zpět domů jsme přijeli v neděli v dopoledních 

hodinách. Najeli jsme cca 300 km, což byl na naše auto 

Praga RN velmi dobrý výkon.                Lubomír Klug  

 
 

Obecní úřad v Lubníku Vás srdečně zve na  

„Besedu s důchodci“, která se koná v sobotu  
15. 10. 2011 

Začátek v 17:00 Hodin na sále kulturního domu. 
Program:  Informace starosty, Kulturní vystoupení 

dětí, Hudba a občerstvení zajištěno. 
Srdečně Vás zvou pořadatelé! 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

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 . 
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