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Chtěl bych poděkovat 

spoluobčanům a Všem partnerům za 

dobrou spolupráci.  

Do roku 2012 bych Všem 

přál pevné zdraví, silné nervy, dobré 

vztahy s okolím a pozitivní náladu. 

Ať všechny nástrahy, které nás 

čekají, zdárně zvládneme.      

starosta obce 

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE                                                                   
 Zasedání OZ se konalo 19. 10. 2011 

Přítomni: 5 zastupitelů, omluveni: J. Fischerová a  
M. Langrová. 

- schválen Návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o 
spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského 
zařízení. /schváleno 5 hlasy/ 

- schválena Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o 
připojení k distribuční soustavě. /schváleno 5 hlasy/        

- byla podána žádost na opravu místních komunikací 
z programu POV na Pardubický kraj a žádost o dotaci 
pro místní jednotku SDH Lubník. Obě tyto žádosti byly 
schváleny. /schváleno 5 hlasy/ 

- byl zadán požadavek na zpracování finančních nákladů 
na opravu místní komunikace v úseku od p. Hozové po 
výjezd u místního pohostinství. Požadavek zpracovala 
fy. Strabag a jeho hodnota je 550 000 Kč. S tím, že 
garance této částky je do 30. 4. 2012. O opravě tohoto 
úseku se rozhodne na konci roku 2011 nebo na začátku 
r. 2012 s ohledem na finanční možnosti obce.  

- byla finančně uzavřena výstavba dětského hřiště 
proplacením faktury z MMR Praha 

- u UniCredit Bank v Šumperku. 
- byla započata oprava vodního propustku /rozšíření 

průtoku vody/ u Janských. Při větší                  
- vodě docházelo k průniku vody do sklepa a podmáčení 

nemovitosti. 
- p. Dubský st. věnoval obci starší trampolínu, za 

možnost parkování techniky v zimních měsících na č. p. 
5.  

- byla schválena podaná žádost na tři dopravní zrcadla, 
realizace bude provedena v říjnu. 

- spolupráce z obcí Žichlínek na likvidaci bio odpadu 
v naší obci se nebude realizovat.     /obec Žichlínek 
nebyla úspěšná v poskytnutí dotace na tento záměr/. 

- starosta se zúčastnil školení o nových smlouvách a 
nájmu pro honební společenstva /nové smlouvy se 
budou uzavírat v r. 2012/. 

- v r. 2010 proběhla výměna výbojek veřejného 
osvětlení, úspora el. energie za zúčtovací období  je  4 
MGW. 

- obec obdržela dotaci z P. kr. na obnovu lesa v částce 
8 000 Kč.  

- žádost z Orlickoústecké nemocnice o finanční podporu 
na nákup nové laparoskopické věže. OZ schválilo 
poskytnutí příspěvku ve výši 1 500 Kč. /schváleno 3 pro, 
2 proti/. 

 Zasedání OZ se konalo 9. 11. 2011 
Přítomni:  6 zastupitelů, omluven: p. Janeček 

- OZ schválilo smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení 
věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby. 
/6pro/ 

- OZ schválilo rozpočtové opatření 8100,-Kč na obnovu 
lesa. /6pro/ 

- starosta objednal solární světlo, které bude umístěno k 
nově postaveným domům u p. Purkerta. 

- Oprava mostu u Janských byla ukončena. 
 Zasedání OZ se konalo 12. 12. 2011 

Přítomni:  7 zastupitelů, host: p. M. Šilar 
Miroslav Šilar - zpráva o činnosti SDH Lubník: 

- Oprava PRAGA RN CAS 16, na které se podílela většina 
členů SDH byla ukončena výstavou a požehnáním na 
hřišti v Lubníku.  

- Naše družstvo se umístilo na třetím místě v okrskové 
soutěži.  

- SDH pořádalo hasičský ples a pálení čarodějnic. 
- Účast na srazu hasičských vozidel a řidičů Pyrocar 2011. 

Obdrželi děkovný dopis od Okresního sdružení hasičů 
Ústí nad Orlicí. 

- Účast na námětových cvičeních.  
- Plán činnosti SDH na příští rok: dovybavit auto, tak, aby 

mohlo být zásahu schopné, opravy na zbrojnici, 
pořádání tradičních kulturních akcí, účastnit se aktivit 
našeho okrsku 

Zprávy o činnosti jednotlivých komisí: 
Finanční - dne 16. 12. 11 kontrola plnění rozpočtu a 
namátková kontrola faktur 
Kontrolní - kontrola prostor určených na odpady, kontrola 
mostu u Janských - zvětšení průtoku vody, kontrola 
zabudovaných zrcadel. 
Kulturní - v září byly gratulace občanů a 5. 10. 11 zajistila 
besedu s důchodci. Nyní plánuje vítání nových občánků - 
Pavla Šubrta, Natálie Hejlové a Romana Šilara. 
Rozpočtová opatření pro rok 2012:  

- bude schvalovat starosta obce, OZ je bude schvalovat 
dodatečně. /7 pro/ 

- schválení průběžných dotací od OÚ Ústí nad Orlicí a 
Svitavy na veřejně-prospěšné práce. /7 pro/ 

- schválení rozpočtové opatření č. 5 na výstavbu 
dětského hřiště, částka 132 359,- Kč /7 pro/ 

- ZO schválilo rozpočtové opatření na rok 2012. Až do 
schválení nového rozpočtu, bude 

- obec hospodařit podle rozpočtového provizoria, které 
bude činit měsíčně 1/12 rozpočtu na rok 2011. /7pro/ 
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- jmenování inventarizační komise k inventarizaci 
obecního majetku k 31. 12. 2011 (předseda: Martin 
Janský, členové: Karel Langhamer, Dana Kubelková, 
Lubomír Klug, Michaela Šilarová). 

- schválení „Směrnice o inventarizaci“ /7 pro/ 
- schválení OZ o věci bezúplatného převodu majetku z 

pozemkového fondu na obec. Jedná se o pozemky  
p.č.2229, 37/1 a 701/6. 

- starosta dal návrh: podmínky prodeje zasíťovaných 
pozemků a to jeden zasíťovaný pozemek = jeden 
rodinný domek, aby nedocházelo ke zbytečným 
finančním nákladům. /1pro, 6proti/ 

- schválena cena zasíťovaných pozemků. Návrh 110,- 
Kč/m

2
 - pro K. Langhamer, M. Langrová a J. Fischerová, 

návrh 95,- Kč/m
2
 – M. Janský, J. Bartoňová, P. Klug a P. 

Janeček. Schváleno 95,-Kč/m
2 

 
- starosta odpověděl na dopis Monice Koppové ohledně 

prodeje zasíťované parcely s tím, že případný prodej se 
uskuteční až po kolaudaci inženýrských sítí těchto 
pozemků.  Jako reálný termín je rok 2013.  

- na zasedání OZ dne 9.11.11, jsme k bodu č. 1 „Smlouva 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
souhlasu se zřízením stavby“ jsme opomněli přiřadit, 
podtext, že se jedná o výstavbu plynovodu a plynových 
přípojek na ZTV u č.5. Věříme, že naprostá většina 
obyvatel tento technický nedostatek pochopí. 

- proběhne montáž solárního světla v lokalitě „U Hřiště“. 
- EKOLA Libchavy zavede v průběhu roku 2012 známky 

na popelnice. Popelnice, na které bude chybět, nebude 
vyvezena. Tyto známky budou k dispozici na OÚ. Na 
komunální odpad budou vydávány pytle s logem 
EKOLY, s tím, že v jiných obalech nebudou odvezeny. 

- starosta obce podal informaci o 12 let trvající kauze 
mezi p. Habermannem, p. Grossmannem a obcí Lubník 
ohledně posudků, které obecní úřad vypracoval v roce 
1999. Rozhodnutím Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 
9. 2011 byla obec povinna se oběma omluvit, což 
učinila. 

 
 

Obec Tatenice nabízí od nového školního roku 
2012 - 2013 rodičům předškolních a školních dětí 
možnost umístění dětí v MŠ a školní docházku dětí 1. 
až 9. ročníku v ZŠ Tatenice - www.zs.tatenice.cz .  

Součástí nabídky je zajištění dopravy dětí do 
školky a školy mikrobusem. V lednu 2012 se 
uskuteční na Obecním úřadě v Lubníku schůzka 
s rodiči, kteří o tuto možnost projeví zájem.  

Mgr. Vladimír Žák - starosta obce Tatenice 

 
Změna úředních hodin OÚ LUBNÍK 

Ve středu dne 28. 12. 2011 bude obecní úřad 
uzavřen! 

Poplatky za odpady 
Poplatky za odpady na rok 2012 budou vybírány 

nejdříve od měsíce února 2012. Harmonogram svozu 
odpadů pro rok 2012 je přiložen k obecnímu 

zpravodaji. 

CO SE UDÁLO – OBRAZOVÁ GALERIE  
Dne 27. 11. 11 proběhlo slavnostní zahájení 

adventního období s vánoční výstavkou, s připomenutím 
vánočních zvyků a pásmem básniček, zakončené 
rozsvícením stromu. Poté všichni zúčastnění ochutnali 
připravené vánoční cukroví. 

  
Dne 9. 12. 2011 se uskutečnilo vypouštění balónků 

s přáním Ježíškovi. Tato akce byla součástí projektu Český 
Ježíšek. 

 
!NOVÉ! - NÁZORY A DOTAZY OBČANŮ  

„Rádi bychom oslovili všechny spoluobčany 
Lubníka. Poslední dobou se nám ztrácí okapy nebo je 
někdo ničí. Také nám náhle někdo poničil a poškodil auto 
nebo podobné věci. Tyto akce se nestávali často a v 
takové míře jako v tuto dobu. Zajímá nás, jestli se tyto 
věci stávají jen nám nebo i jiným spoluobčanům Lubníka.  
Klidné svátky přejí Junkovi.“ 

 

Místní farníci ve spolupráci s obecním úřadem Vás 
srdečně zvou na vánoční koncert v kostele s. Petra a 

Pavla v Lubníku  
v sobotu 7. 1. 2012 od 15:00 hodin. Vystoupí 

Lanškrounský chrámový sbor. 
Těšíme se na Vaši účast 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

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 . 

http://www.zs.tatenice.cz/
mailto:petr@tatenice.cz

