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Spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce přeje
obec Lubník.

foto: R. Karlová

Děkujeme paní Růženě Minářové, že nám pomohla vykouzlit ještě
krásnější vánoční atmosféru u stromečku a věnovala nám tuto nádheru
v podobě betlému, který upletla z pedigu. Domeček zhotovil Ondřej
Minář.
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VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 14.10.2020
• Usnesení č. 45/2020 Zastupitelstvo obce Lubník určilo ověřovateli
zápisu Jakuba Karla a Petra Kluga a zapisovatelem Martina P. Totuška.
Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Brejšová, Čapková)

• Usnesení č. 46/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo program
zasedání dne 14.10.2020.
Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Brejšová, Čapková)

• Usnesení č. 47/2020 Zastupitelstvo obce schválilo kontrolu usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 16.09.2020.
Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Brejšová, Čapková)

• Usnesení č. 48/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo prodej
pozemku p. č. 980/1 – trvalý travní porost, o celkové výměře 61 m2 v k. ú.
Lubník paní E. H., bytem xxx a panu M. K., bytem xxx za jednotkovou cenu
50 Kč/m2 s připočtením nákladů obce spojených s tímto prodejem
a pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Brejšová, Čapková)

• Usnesení č. 49/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo záměr prodeje
pozemku p. č. 980/2 – zahrada, o celkové výměře 118 m2 v k. ú. Lubník dle
přílohy č. 2.
Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Brejšová, Čapková)

• Usnesení č. 50/2020 Zastupitelstvo obce Lubník rozhodlo o uzavření
Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku
projednávání přestupků, ve znění dle přílohy č. 3.
Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Brejšová, Čapková)
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• Usnesení č. 51/2020 Zastupitelstvo obce Lubník rozhodlo o uzavření
Dohody o ukončení Dohody o partnerství k projektu Technologické
centrum Lanškroun, ve znění dle přílohy č. 4.
Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Brejšová)

• Usnesení č. 52/2020 Zastupitelstvo obce Lubník podle článku IV. odst. 1
Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim
zákona rozhodlo o výběru dodavatele herních prvků, kterým je firma
TR ANTOŠ, s.r.o., Nad Perchtou 1631, 51101 Turnov, IČ: 48152587, dle
cenové nabídky z výběrového řízení a pověřuje starostu obce k uzavření
smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Brejšová)

• Usnesení č. 53/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo rozpočtové
opatření č. 7 k rozpočtu obce na rok 2020
- navýšení výdajů ve výši 80.000 Kč v paragrafu 3639 – komunální služby
a územní rozvoj, v položce 5171 – opravy a udržování;
- snížení výdajů ve výši 80.000 Kč v paragrafu 3631 – veřejné osvětlení,
v položce 6121 – budovy a stavby.
Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Brejšová)

• Usnesení č. 54/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo rozpočtové
opatření č. 8 k rozpočtu obce na rok 2020
- navýšení výdajů ve výši 450.000 Kč v paragrafu 3421 – využití volného
času dětí a mládeže, v položce 6121 – budovy a stavby;
snížení výdajů ve výši 450.000 Kč v paragrafu 3613 – nebytové
hospodářství, v položce 6121 – budovy a stavby.
Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Brejšová)
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• Usnesení č. 55/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo rozpočtové
opatření č. 9 k rozpočtu obce na rok 2020
- navýšení výdajů ve výši 45.000 Kč v paragrafu 3722 – sběr a svoz
komunálních odpadů, v položce 5169 – ostatní služby;
- snížení výdajů ve výši 45.000 Kč v paragrafu 1039 – lesní hospodářství,
v položce 6122 – strojí, přístroje a zařízení.
Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x NEPŘÍTOMEN (Brejšová)

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 09.12.2020
• Usnesení č. 56/2020 Zastupitelstvo obce Lubník určilo ověřovateli
zápisu Hanu Brejšovou a Elišku Čapkovou a zapisovatelem Martina
P. Totuška.
Výsledek hlasování: 7 x PRO

• Usnesení č. 57/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo program
zasedání dne 09.12.2020.
Výsledek hlasování: 7 x PRO

• Usnesení č. 58/2020 Zastupitelstvo obce schválilo kontrolu usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce dne 14.10.2020.
Výsledek hlasování: 7 x PRO

• Usnesení č. 59/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo rozpočtové
opatření č. 18 k rozpočtu obce na rok 2020:
- navýšení výdajů ve výši 120.000 Kč v paragrafu 3639 – komunální služby
a územní rozvoj, v položce 6121 – budovy a stavby;
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- snížení výdajů ve výši 120.000 Kč v paragrafu 3613 – nebytové
hospodářství, v položce 6121 – budovy a stavby.
Výsledek hlasování: 7 x PRO

• Usnesení č. 60/2020 Zastupitelstvo obce Lubník zrušilo usnesení
Zastupitelstva obce Lubník č. 37/2020 ze dne 16.09.2020.
Výsledek hlasování: 7 x PRO

• Usnesení č. 61/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo prodej
pozemku p. č. 980/2 – zahrada, o celkové výměře 118 m2 v k. ú. Lubník
panu M. L., bytem xxx, za jednotkovou cenu 50 Kč/m 2 s připočtením
nákladů obce spojených s tímto prodejem a pověřilo starostu obce
k uzavření kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: 7 x PRO

• Usnesení č. 62/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo záměr prodeje
pozemku p. č. 468/2 – trvalý travní porost, o celkové výměře 38 m2 v k. ú.
Lubník dle přílohy č. 2.
Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x ZDRŽEL SE (Klug)

• Usnesení č. 63/2020 Zastupitelstvo obce Lubník podle článku IV. odst. 1
Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim
zákona rozhodlo o výběru zhotovitel projektové dokumentace „Technická
infrastruktura p. č. 2229/2“, kterým je Ing. Jiří Poláček – Projektová činnost
ve výstavbě, Jamné nad Orlicí 309, 561 65; IČO: 01427121, dle cenové
nabídky z výběrového řízení a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy
o dílo.
Výsledek hlasování: 7 x PRO
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• Usnesení č. 64/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo pořadí veřejné
zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy domu č. p. 95 Lubník“:
1. ISOTEP s.r.o., Královéhradecká 1089, 562 01 Ústí nad Orlicí;
IČO: 25263498,
2. Ján Mucha, Dašická 1762, 530 03 Pardubice – Bílé Předměstí;
IČO: 40115798,
3. BEHOS CZ s.r.o., Jevíčská 92/19, Předměstí, 571 01 Mor. Třebová;
IČO: 06209360,
4. Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín;
IČO: 25301144,
5. KOZEL-STAVBY s. r. o., Sokolovská 428/130, Karlín, 186 00 Praha 8;
IČO: 04864662,
6. KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí; IČO:
27546756,
7. TRENDEX NOVA a.s., nám. 14 října 1307/2, 150 00 Praha 5 – Smíchov;
IČO: 25832905.
Zastupitelstvo obce Lubník schválilo uzavření Smlouvy o dílo se společností
ISOTEP s.r.o., Královéhradecká 1089, 562 01 Ústí nad Orlicí; IČO: 25263498
na realizaci akce „Stavební úpravy domu č. p. 95 Lubník“.
Výsledek hlasování: 7 x PRO

• Usnesení č. 65/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo podání žádosti
o poskytnutí dotace k akci „Stavební úpravy domu č. p. 95 Lubník“ dle
vyhlášené výzvy č. 1/2021/117D8210 z podprogramu „Podpora obnovy
a rozvoje venkova“ pro dotační titul „Rekonstrukce a přestavba veřejných
budov“ v gesci Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK
7
www.lubnik.cz
22.12.2020* ročník XIX * číslo 4

zdarma
MK ČR E 22470

CO NÁS ČEKÁ
Výsledek hlasování: 7 x PRO

• Usnesení č. 66/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo podání žádosti
o poskytnutí dotace k akci „Multifunkční hřiště v obci Lubník“ dle vyhlášené
výzvy č. 1/2021/117D8210 z podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje
venkova“ pro dotační titul „Podpora budování a obnovy míst aktivního
a pasivního odpočinku“ v gesci Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Výsledek hlasování: 7 x PRO

• Usnesení č. 67/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo vydání
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, ve znění dle přílohy č. 3.
Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x PROTI (Klug)

• Usnesení č. 68/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo Pravidla pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona s účinností
od 01.01.2021, ve znění dle přílohy č. 4.
Výsledek hlasování: 7 x PRO

• Usnesení č. 69/2020 Zastupitelstvo obce Lubník v souladu s § 72 odst. 2
a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 S., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, stanovilo měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněné
místostarostky ve výši 4.000 Kč. Snížená odměna za výkon funkce bude
poskytována od 01.01.2021.
Výsledek hlasování: 7 x PRO

• Usnesení č. 70/2020 Zastupitelstvo obce Lubník schválilo plán inventur
k provedení inventarizace majetku a závazků obce Lubník na rok 2020,
ve znění dle přílohy č. 5.
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Výsledek hlasování: 7 x PRO

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 16.12.2020
• Usnesení č. 71/2020: Zastupitelstvo obce Lubník určilo ověřovateli
zápisu Radku Karlovou a Karla Šilara a zapisovatelem Martina P. Totuška.
Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Brejšová, Klug)

• Usnesení č. 72/2020: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo program
zasedání dne 16.12.2020.
Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Brejšová, Klug)

• Usnesení č. 73/2020: Zastupitelstvo obce schválilo kontrolu usnesení ze
zasedání zastupitelstva obce dne 09.12.2020.
Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Brejšová, Klug)

• Usnesení č. 74/2020: Zastupitelstvo obce Lubník projednalo předložený
návrh rozpočtu obce Lubník na rok 2021. Zastupitelstvo obce Lubník
schvaluje:
- rozpočet obce Lubník na rok 2021 dle přílohy č. 2, který počítá:
- s celkovými příjmy: 7.040.500 Kč,
- s celkovými výdaji: 9.040.500 Kč,
- zapojení prostředků z minulých let ke splátkám úvěrů, které činí
448.856 Kč,
- závazné ukazatele rozpočtu obce Lubník na rok 2021 dle přílohy č. 3.
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Rozpočet je koncipován jako schodkový. Schodek rozpočtu bude pokryt
přebytky z minulých let.
Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Brejšová, Klug)

• Usnesení č. 75/2020: Zastupitelstvo obce Lubník projednalo předložený
návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce a schvaluje střednědobý
výhledu rozpočtu obce na rok 2022-2023 dle přílohy č. 4.
Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Brejšová, Klug)

Usnesení č. 76/2020: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo rozpočtové
opatření č. 19 k rozpočtu obce na rok 2020
- navýšení výdajů ve výši 220.000 Kč v paragrafu 2212 – silnice,
v položce 6121 – budovy a stavby;
- snížení výdajů ve výši 220.000 Kč v paragrafu 3613 – nebytové
hospodářství, v položce 6121 – budovy a stavby.
Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Brejšová, Klug)

• Usnesení č. 77/2020: Zastupitelstvo obce Lubník rozhodlo poskytnout
dotaci ve výši 60.000 Kč Petře Bernátkové, Tatenice 180, Lanškroun,
IČ 75272911, na provoz obchodu se smíšeným zbožím a uzavřít příslušnou
veřejnoprávní smlouvu dle přílohy č. 5.
Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Brejšová, Klug)

• Usnesení č. 78/2020: Zastupitelstvo obce Lubník, v souladu s § 84 odst.
2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), v platném znění,
souhlasilo s uzavřením dohody o provedení práce mezi obcí Lubník
(zaměstnavatel) a členkou zastupitelstva obce paní Hanou Brejšovou
(zaměstnanec) na úklid prostor obecního úřadu na dobu určitou
od 01.01.2021 do 31.12. 2021.
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Výsledek hlasování: 4 x PRO, 1 x ZDRŽEL SE (Totušek), 2 x NEPŘÍTOMEN
(Brejšová, Klug)

NOVÁ PRAVIDLA NA HŘBITOVĚ
V důsledku novely zákona o pohřebnictví starosta obce Lubník schválil dne
15.07.2020 nový Řád veřejného pohřebiště s účinností od 01.08.2020. Jeho
tvorbu pomáhal zajišťovat DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko
ve spolupráci s místními pohřebními službami. Manažerka svazku paní
Bártlová si pro naše občany připravila článek, který shrnuje základní
metodiku, jak postupovat a na co je třeba nezapomenout, pokud se stanete
vypravitelem pohřbu.

foto: R. Karlová
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Vážení občané,
dovolte mi Vás informovat o novém konceptu pohřebnictví, který byl nově
nastolen v členských obcích našeho svazku, tedy i ve Vaší obci. Novela
zákona o pohřebnictví, která nabyla účinnosti v roce 2017, uložila
provozovatelům veřejných pohřebišť, tedy všem obcím povinnost
nejpozději k 1.9.2020 vydat nový řád veřejného pohřebiště. V tomto
dokumentu, ač se může na první pohled zdát pouhou formalitou, obec
kromě svých povinností stanovuje i povinnosti nájemce hrobového místa
a dále především podmínky za jakých lze na hřbitově pohřbívat, tedy kdo
a za jakých podmínek je oprávněn otevírat hrob či hrobku a ukládat tam
tělo zemřelého či urnu.
Otevírat hrob nebo hrobku a ukládat tam lidské pozůstatky mohou podle
zákona o pohřebnictví a tedy i podle řádu veřejného pohřebiště Vaší obce
pouze dva subjekty, a to buď pohřební služba anebo obec prostřednictvím
svého hrobníka. Jiná možnost neexistuje! Stejně tak není možné, aby obec
před otevřením hrobu nebo hrobky k tomuto kroku nevydala písemný
souhlas. Obdobně to samozřejmě platí i pro ukládání urny, ať již přímo
do hrobu nebo do vitríny k tomu určené. Povinnost si tento souhlas u obce
vyžádat, má vždy vypravitel pohřbu. Pokud by pohřební služba nebo
dokonce vypravitel sám otevřel hrob bez vědomí obce, dopouští
se přestupku, který může být sankcionován pokutou až do výše 100 tisíc Kč.
V této souvislosti je rovněž třeba podotknout, že za otevření hrobu
je považováno již samotné sejmutí vrchní desky hrobu či odkopání hlíny
z hrobu, na kterém deska není, do hloubky více jak 30 cm.
V souvislosti s novým řádem veřejného pohřebiště si Vaše obec nově
zajistila i svého hrobníka. Jde o pana Štefana Kyčmola z Ostrova, který
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v našem regionu působí již dlouhodobě a je v podstatě jediným místním
hrobníkem, jenž má pro tuto činnost oprávnění. Vypravitel pohřbu, který
hodlá pohřbít tělo zemřelého či uložit urnu na místním hřbitově, má tak
nově dvě možnosti. Buď si hrobnické práce objedná přímo u pohřební
služby, která je však v takovém případě povinna obci doložit řadu
dokumentů v souladu s řádem veřejného pohřebiště, anebo si je objedná
přímo u obce a tyto práce pak zajistí obecní hrobník. Platbu za tyto služby
pak vypravitel pohřbu hradí vždy tomu subjektu, u kterého objednávku
učinil, tedy buď pohřební službě nebo obci.
Přílohou řádu veřejného pohřebiště Vaší obce je formulář s názvem
„Žádost – souhlas s otevřením hrobu/hrobky a uložením
pozůstatků/urny“. Bez potvrzeného souhlasu obce na tomto formuláři již
není možné na místním hřbitově kohokoliv pohřbít, a to ani uložit urnu.
Podotýkám, že stejně tak jako uložení urny, i její přemístění na jakékoliv
jiné místo vyžaduje vždy souhlas obce.
Nově nastavený koncept pohřebnictví, který obec v souvislosti s nově
vydaným řádem veřejného pohřebiště nastavila, je mj. důsledkem
porušování povinností ze strany některých vypravitelů pohřbu
či pohřebních služeb, kdy se obec o otevření hrobu či hrobky nedozvěděla
buď vůbec anebo až poté, co se tak stalo. Takovýto postup je skutečně
v rozporu se zákonem a nelze jej nadále přehlížet. Z tohoto důvodu
proběhla s pohřebními službami, které v našem regionu nejčastěji působí,
i schůzka starostů členských obcí našeho svazku, kde došlo k představení
řádu veřejného pohřebiště mj. i Vaší obce a k vyjasnění si vzájemných práv
a povinností pohřebních služeb a obcí jako provozovatelů veřejných
pohřebišť. Zdejší pohřební služby jsou tedy již informovány o svých
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povinnostech a ve stejném duchu by měly informovat i každého vypravitele
pohřbu, který hodlá na místním hřbitově uložit tělo zemřelého.
Řád veřejného pohřebiště je zveřejněn jak na webových stránkách Vaší
obce, tak i na místním hřbitově. Všem nájemcům hrobového místa, ale
i každému vypraviteli pohřbu, který by hodlal na zdejším hřbitově otevírat
hrob/hrobku a ukládat/exhumovat tělo zemřelého či ukládat/přemísťovat
urnu, se s ním doporučuji seznámit.
V případě jakéhokoliv dotazu k této problematice se samozřejmě můžete
obracet jak na Váš obecní úřad, tak přímo i na náš svazek, který pro Vaši
obec řád veřejného pohřebiště zpracovával.
Mgr. Lenka Bártlová, manažerka svazku (tel.: 733 714 700, e-mail:
dsomsl@dsomsl.cz)
Kontakt na obecního hrobníka:
ŠTEFAN KYČMOL
Ostrov čp. 237
tel. 775 637 237

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE
Ve dnech 2. a 3. října 2020 proběhly volby do Zastupitelstva Pardubického
kraje ve volebním okrsku č. 1 ve volební místnosti, kterou byla zasedací
místnost obecního úřadu na adrese Lubník 94. Na základě opatření
Ministerstva zdravotnictví ČR musel být volič vybaven ochranou dýchacích
cest. Volič, který odmítl použít roušku, se vystavil postihu na úseku ochrany
OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK
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veřejného zdraví, nešlo mu však odepřít právo hlasovat. Pro voliče, kteří
roušky zapomněli, byly ve volební místnosti připraveny náhradní
jednorázové. Každý volič před vstupem do volební místnosti byl vyzván
k použití desinfekčního prostředku, následně byl vyzván k předložení
dokladu totožnosti a odstoupení za pásku vyznačující vzdálenost dva metry
od komise. Na pokyn člena komise si mohl volič roušku odkrýt. V prostoru
určeném pro úpravu hlasovacích lístků (tzv. za plentou) byl k dispozici další
desinfekční prostředek a psací potřeby. Všechny tyto protiepidemiologická
opatření byla centrálně nastavena s ohledem na přibývající případy
onemocnění Covid-19 a z důvodu ochrany hlasujících a zároveň členů
volební komise. Na dotaz Adama Brejši, předsedy volební komise, zda voliči
dodržovali tyto opatření, sdělil, že v Lubníku byli voliči velmi disciplinovaní.
Použili ochranu dýchacích cest a řídili se pokyny komise.

foto: R. Karlová
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Koronavirová krize zasáhla i do formy hlasování a přinesla netradiční
alternativu. Pro občany s nařízenou karanténou nebo izolací byla zřízena
možnost hlasování z auta (tzv. „drive-in“ hlasování) na parkovišti
Aquaparku v Ústí nad Orlicí. Hlasovat z auta bylo možné pouze ve středu
30. září. Pro osoby s nařízenou karanténou nebo izolací, kteří chtěli využít
možnost hlasovat, ale neměli možnost hlasování „drive-in“ připravil krajský
úřad možnost hlasovat do zvláštní přenosné volební schránky. Krajský úřad
poté informoval obecní úřady o počtu voličů z jejich voličského obvodu.
Možnost těchto dvou netradičních forem hlasování nevyužil nikdo
z občanů naší obce.
O tom, zda koronavirus ovlivní volby a ovlivní volební účast, měli snad
pochybnosti všichni. Musíme však sdělil, že volební účast byla v Lubníku
standartní. V roce 2000 byla volební účast 36,49 %, v roce 2004 – 33,06 %,
v roce 2008 – 45,38 %, v roce 2012 – 43,41 %, v roce 2016 – 32,32 %, v roce
2020 – 33,82 %.

Výsledky voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje v obci Lubník
Voliči v seznamu

272

Vydané obálky

92

Volební účast

33,82 %

Odevzdané obálky

92

Platné hlasy

92
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Politická strana
ANO 2011
Koalice pro Pardubický kraj
3PK – Pro prosperující
Pardubický kraj
ODS a TOP 09
Česká pirátská strana
Komunistická str. Čech a
Moravy
Svoboda a př. demokracie
(SPD)
ROZUMNÍ – Petr Hanning
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
DSSS – STOP MIGRANTŮM!
Mladí pro Pardubický kraj
Trikolóra a Strana soukr. ČR
DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT
Moravané
Strana zelených
VÝCHODOČEŠI
Volte Pr. Blok
www.cibulka.net
Zdraví Sport Prosperita

Počet
hlasů
23
14

Platné
hlasy
25 %
15,21 %

13

14,13 %

13
12

14,13 %
13,04 %

6

6,52 %

4

4,434 %

2
2
1
1
1
0
0
0
0

2,17 %
2,17 %
1,08 %
1,08 %
1,08 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0

0,00 %

0

0,00 %

Ustavující Zastupitelstvo Pardubického kraje v pondělí 26.10.2020 zvolilo
v tajné volbě hejtmana, kterým se stal Martin Netolický, který obhájil
mandát na další čtyři roky. Martin Netolický se narodil v roce 1982 v Ústí
nad Orlicí. Po maturitě na gymnáziu v České Třebové vystudoval
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Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, posléze zde absolvoval
i doktorské studium. V letech 2002 – 2006 byl asistentem tehdejšího
poslance Radko Martínka. V roce 2006 se stal zastupitelem České Třebové.
Od roku 2008 je členem Zastupitelstva Pardubického kraje. V roce 2011 byl
pověřen funkcí radního pro zdravotnictví. Na Právnické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci se několik let věnoval pedagogické činnosti
na Katedře správního práva a správních věd a na Katedře finančního práva.
Po volbách v roce 2012 se stal hejtmanem Pardubického kraje. Funkci
obhájil ve volbách v letech 2016 a 2020.
Zastupitelstvo Pardubického kraje má 45 členů. Funkce člena
zastupitelstva je veřejnou funkcí, mandát člena kraje vzniká zvolením.
Zastupitelstvo je voleno na čtyři roky. Pravomoc zastupitelstva kraje
stanovena v zákoně o krajích. Zastupitelstvo rozhoduje primárně ve věcech
patřící do samostatné působnosti – např.: zastupitelstvu je vyhrazeno
předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně ČR, vydávat obecně
závazné vyhlášky kraje, koordinovat rozvoj územního obvodu, stanovit
rozsah základní dopravní obslužnosti pro území kraje, schvalovat rozpočet
kraje, zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky kraje
apod.
Aktuální složení a počet mandátů v zastupitelstvu PKr:
- ANO 2011 – 11 mandátů (pokles o 1 mandát oproti přechozímu
volebnímu období),
- 3PK – Pro prosperující Pardubický kraj – 8 mandátů (pokles o 3 mandáty
oproti předchozímu volebnímu období),
- ODS a TOP 09 – 8 mandátů (růst o 3 mandáty oproti předchozímu
volebnímu období),
OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK
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- Koalice pro Pardubický kraj – 7 mandátů (pokles o 2 mandáty oproti
předchozímu volebnímu období),
- Česká pirátská strana – 7 mandátů (nově v zastupitelstvu, růst o 7
mandátů),
- STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – 4 mandáty (růst o 1 mandát oproti
přechozímu volebnímu období).
Dalším orgánem kraje vedle zastupitelstva je rada kraje. Rada je výkonným
orgánem v oblasti samostatné působnosti a při své činnosti je odpovědná
zastupitelstvu kraje. Radu kraje tvoří hejtman, náměstci a další členové
rady volení z řad členů zastupitelstva. Rada připravuje návrhy a podklady
pro jedná zastupitelstva, zabezpečuje hospodaření podle schváleného
rozpočtu, kontroluje hospodaření, provádí rozpočtová opatření, stanovuje
počet zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu, ukládá krajskému
úřadu úkoly v samostatné působnosti a kontroluje jejich plnění, apod.
Aktuální složení Rady Pardubického kraje:
- Netolický Martin, JUDr., Ph.D. (3PK Pro prosperující Pardubický kraj) –

-

hejtman, zodpovědný za finance a hospodaření kraje,
Kortyš Michal (ODS a TOP 09) - první náměstek hejtmana, zodpovědný
za dopravu a dopravní obslužnost,
Línek Roman, Ing., MBA (Koalice pro Pardubický kraj) - náměstek
hejtmana, zodpovědný za investice a kulturu,
Matoušková Michaela, Ing., MPA (Starostové a nezávislí) - náměstek
hejtmana, zodpovědná za zdravotnictví,
Kozel Josef (3PK - Pro prosperující Pardubický kraj) – radní, zodpovědný
za školství,
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- Krčil Miroslav, DiS. (3PK - Pro prosperující Pardubický kraj) – radní,
zodpovědný za venkov, životní prostředí a zemědělství,
- Krejčíř Alexandr, Ing. (ODS a TOP 09) – radní, zodpovědný za majetek,
sport, cestovní ruch, informatiku a e-Government,
- Šotola Pavel, Ing. (Koalice pro Pardubický kraj) – radní, zodpovědný
za sociální péči a neziskový sektor,
- Valtr Ladislav, Ing., MBA (ODS a TOP 09) – radní, zodpovědný
za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace.
A kdy nás čekají další volby? V roce 2021 se budou konat volby
do Poslanecké sněmovny, v roce 2022 volby do Senátu a do obecních
zastupitelstev a v roce 2023 volba prezidenta ČR. Do roku 2030 nás čekají
volby každý rok, kromě roku 2027. Tento rok se žádné volby nekonají.
Zdroj: Pardubický kraj, Orlický.net, Moderní obec, Český statistický úřad

UKONČENÍ
DOHODY
O
PARTNERSTVÍ
„TECHNOLOGICKÉ CENTRUM LANŠKROUN“

K PROJEKTU

Město Lanškroun v roce 2010 bylo úspěšné v podání žádosti o poskytnutí
dotace na pořízení Technologického centra Lanškroun a elektronické
spisové služby v území města Lanškroun v rámci výzvy č. 06 Integrovaného
operačního programu IOP na Rozvoj služeb e-Govermentu v obcích. Město
v rámci uvedeného projektu uzavřelo dohody o partnerství s 18 obcemi:
Albrechtice, Anenská Studánka, Cotkytle, Čenkovice, Damníkov, Horní
Čermná, Horní Třešňovec, Krasíkov, Lubník, Luková, Ostrov, Petrovice,
Sázava, Strážná, Tatenice, Trpík, Výprachtice, Žichlínek. Na projekt
Technologického centra Lanškroun v roce 2014 navázal projekt
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Konsolidace IT ORP Lanškroun z Integrovaného operačního programu,
prioritní osa Zavádění ICT v územní veřejné správě, výzva č. 22.
Technologické centrum Lanškroun naší obci zdarma umožňovalo zřízení
a využívání Spisové služby a Základního registru obyvatel. Udržitelnost
projektu skončila 30.11.2020. Po uplynutí této doby město Lanškroun
mohlo a také ukončilo dohodu s naší obcí. Obec by si tak měla začít hradit
poplatky spojené s provozem a licenční poplatky sama. Nabídka stávajícího
poskytovatele firmy GORDIC spol. s.r.o. ve výši několik desítek tisíc ročně
byla pro obec neakceptovatelná, proto jsme se rozhodli poptat cenu
u jiného dodavatele prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Severo-Lanškrounsko. Nejvýhodnější nabídku jsme obdrželi
od společnosti ALIS spol. s.r.o., která nabízí svoje služby za roční udržovací
poplatek ve výši 7 tis. Kč. Momentálně probíhají diskuze o migraci dat
do cloudového prostředí s městem Lanškroun a firmou GORDIC.

ZVÝŠENÁ HLADINA POLDRU
Vlivem srážek ze 14. října stoupla hladina retenční nádrže, následně došlo
k vylití ze břehů. Hladina ani po nějaké době neklesla. A když byl v okolí
nalezen první pokácený
strom, bylo jasno, kdo v tom
má prsty. V tělese hráze byl
nalezen vchod do bobří nory.
Bobři jsou vodní hlodavci,
kteří žijí v blízkosti vod, kde si
z pokácených stromů, větví a

foto: chovzvirat.cz
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hlíny budují hráze a bobří hrady, ve kterých mají své hnízdo. Živí se z velké
části živým lýkem a větvičkami zejména vodomilných stromů, jako jsou
vrby. Tvrdé dřeviny používají jako stavební materiál. Typickým znakem
bobra je zavalité tělo a nápadně plochý lysý ocas. Dále jsou to jejich zuby.
Bobři kácí stromy dolními řezáky, horní přitom slouží jako páka. Jsou
schopni porazit strom o průměru 1 m, i když běžně kácí stromy mnohem
menší. Jeden bobr je schopen porazit stromek s kmenem tlustým 12 cm
do půl hodiny. Na našem území bobři vyhynuli již začátkem 18. století
zejména díky intenzivnímu lovu. Přežili pouze jedinci chováni na bobřích
farmách, jejichž cílem byl chov a následně obchod s kožešinami a žlázami,
které byly využívány v lékařství a kosmetice. Tyto farmy časem také zanikly
a s nimi i populace bobrů. Bobři se do ČR začali vracet migrací z Rakouska
ve druhé polovině osmdesátých let 20. století. Bobři jsou monogamní
zvířata. Páří se většinou na přelomu ledna a února, po 105 – 109 dnech
březosti rodí samice většinou 2 – 5 mláďat.
Mláďata jsou první tři měsíce kojena, poté
začínají přijímat rostlinnou potravu.
V rodině zůstávají mláďata 1 – 3 roky, poté
je rodiče vyženou z teritoria. Dospívající
mláďata rodinu opouštění a šíří se až na
desítky kilometrů daleko. Domníváme se, že
se bobr vyskytnul u poldru z kolonie, která
byla zaznamenána na spodním břehu
potoka ve směru na Tatenice.
Zaměstnanci obce uvolnili výústní objekt
retenční nádrže a hladina klesla cca o 1,2
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metrů. Výskyt bobra byl nahlášen na Vodoprávním úřadu Městského úřadu
v Lanškrouně, které provede místní šetření, zda bobr neohrožuje
vybudované protipovodňové opatření. Bobr je v ČR zvláště chráněný
živočich, kterého není možné lovit. Je zakázáno škodlivě zasahovat do jeho
přirozeného vývoje, zejména ho rušit, chytat, zraňovat, usmrcovat nebo
chovat v zajetí.
Zdroj: Záchranné programy, Wikipedie

OŘEZ TOPOLU
V průběhu listopadu byl proveden ořez topolu za zastávkou u obecního
úřadu arboristou Ing. Krieglerem ze Zábřehu. Větve byly seštěpkovány
obecními zaměstnanci a využity na osázení zahrady za obecním úřadem.

foto před: Martin P. Totušek

foto po: Martin P. Totušek
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ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA HASIČŮ ROZVÁŽELA RESPIRÁTORY
DO ŠKOL
Vláda pro potřeby škol, a to mateřských, základních a středních, uvolnila
2,9 mil. respirátorů. Respirátory byly určeny pro pedagogické
i nepedagogické pracovníky. Každý zaměstnanec školy měl obdržet 10 ks.
Do distribuce se ve čtvrtek 8. října 2020 zapojila zásahová jednotka JSDH
Lubník ve složení Martin
Langr a Radek Šembera.

foto: Martin Langr
foto: Martin Langr
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PRODEJ OBECNÍCH POZEMKŮ, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
NA ZASÍŤOVÁNÍ ZA ČP. 5
Obci Lubník se podařilo v roce 2019 získat bezplatně pozemky od Státního
pozemkového úřadu, a to konkrétně pozemek p. č. 307/1, 701/6 a 2229
v k. ú. Lubník. Záměrem bylo pozemky rozprodat na stavební parcely.
Zastupitelstvem obce byly přijaty záměry prodeje některých z nich.
Po nevoli za strany občanů a následně pracovní skupiny zastupitelstva tyto
záměry byly staženy z úřední desky a připraveny nové s rozšiřujícím
kritériem, kdy si obec vyhrazuje právo při výběru kupujícího preferovat
občany obce a zájemce se vztahem k obci.
Pozemek p. č. 307/1 v k. ú. Lubník byl rozdělen na dvě části (p. č. 307/4
a 307/1 v k. ú. Lubník). Zastupitelstvo obce Lubník schválilo na zářijovém
jednání jejich prodej. Oba zmiňované pozemky mají již své nové majitele
a vedení obce se těší z toho, že do max. do 5 let zde vzniknou nové rodinné
domy.
Pozemek p. č. 701/6 v k. ú. Lubník byl schválen k prodeji, ale po nesplnění
podmínky smlouvy ze strany kupujícího bylo obcí jednostranně od smlouvy
odstoupeno. Záměr prodeje pozemku byl znovu vyvěšen na úřední desce,
webu obce a Facebooku obce. Případní uchazeči mohou podat nabídku
do pátku 29. ledna 2021. Kupní cena je stanovena znaleckým posudkem
ve výši 200 Kč/m2, tj. celkem 279.000 Kč. Zájemce se zavazuje uvést stavbu
rodinného domu do užívání nejpozději do 5 let od podpisu kupní smlouvy.
Pozemek není zasíťovaný. Na pozemku se nachází vedení CETIN (telefonní
kabel), přeložení na náklady kupujícího (ve výši 1.000 Kč za metr přeložení).
Umístění telefonního kabelu je zohledněno v kupní ceně stanovené
znaleckým posudkem. Kupní cena je tak nižší.
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Posledním bezúplatně nabytým pozemkem, a to tím největším, je pozemek
p. č. 2229 (pole za čp. 5). Záměrem je zde vytvořit několik stavebních parcel
pro výstavbu rodinných domů. Zastupitelstvo obce Lubník na prosincovém
zasedání přistoupilo k prvnímu kroku, a to výběru dodavatele projektu
na zasíťování, kterým se na základě nejnižší nabídky stal Ing. Jiří Poláček –
Projektová činnost ve výstavbě, Jamné nad Orlicí, IČ 01427121. Cenová
nabídka je ve výši 257.730 Kč. Projekt zasíťování je prozatím projektem
přípravným a bude čekat na svůj čas realizace, například vhodným
dotačním titulem. Pro ty, kteří se o pozemky zajímáte již v tuto chvíli,
musíme upozornit, že pozemky určitě nebudou připraveny k prodeji v roce
2021. Nejdříve je nutné se zaměřit na vybudování sítí a dopravní
infrastruktury, poté můžeme hovořit o možném prodeji. Konečná kupní
cena by měla zohlednit všechny tyto nákladné kroky. Byť se prodej
pozemků pozitivně odrazí na příjmové stránce rozpočtu, negativně se také
odrazí ve výdajích. Za každým dosavadním prodejem pozemku se skrývají
další výdaje na vybudování přístupových komunikací, veřejného osvětlení
apod.
Ve výsledku se jedná o činnosti pro obec ztrátové. Jsme si ale vědomi,
že poptávka nejen místních občanů o stavební pozemky trvá, proto chceme
mít možnost je i v budoucnu nabídnout.

NOVÉ VYBAVENÍ OBCHODU
V minulém zpravodaji jsme Vás informovali o přijetí dotace z Programu
obnovy venkova Pardubického kraje na rok 2020 na provoz obchodu se
smíšeným zbožím ve výši 67.508 Kč. Uznatelnými náklady byly náklady roku
2019. Rozhodli jsme se, že opět zainvestujeme do obchodu a zakoupili jsme
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vitrínu na uzeniny s příslušenstvím, skladovací regály a kovovou šatní skříň
celkem za 83.280 Kč. Věříme, že tyto změny přispějí jak ke spokojenosti
pronajímatele, tak i nakupujících.

foto: R. Karlová

REKONSTRUKCE POVRCHU ANTUKOVÉHO HŘIŠTĚ
Během podzimu proběhla úprava povrchu antukového hřiště spočívající
ve výměně svrchní antukové vrstvy s vysprávkou střední škvárové vrstvy.
Obec na tuto akci obdržela dotaci ve výši 92.960 Kč z projektu „Malý
LEADER“ pro Lanškrounsko pro rok 2020 prostřednictvím MAS
Lanškrounsko, z. s. Opravu realizovala firma CALDA, s.r.o. z Lanškrouna,
celková cena díla činila 148.431 Kč. V příštím roce chce obec zažádat
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o dotaci na opravu oplocení.
Jsme si vědomi, že sportovní zázemí pro všechny věkové kategorie v naší
obci je nedostatečné. Nechali jsme zadat projektovou dokumentaci
na vybudování multifunkčního hřiště. Na místo stávajícího písčitého
sportoviště je navržena výstavba víceúčelové oplocené plochy s umělým
polyuretanovým vodopropustným povrchem pro univerzální využití,
vydláždění vstupu a osázení mobiliáře v celkové hodnotě 1,8 mil. Kč bez
DPH. V listopadu tohoto roku jsme obdrželi od Odboru stavební úřad
Městského úřadu Lanškroun územní souhlas. Realizace hřiště bude
podmíněna získáním dotace, v prosinci 2020 budeme podávat žádost
o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, o vyhodnocení stavu dotace vás
budeme informovat v příštích číslech zpravodaje.

foto: R. Karlová
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ÚPRAVY ZAHRADY ZA OBECNÍM ÚŘADEM
Myšlenka ozvláštnit zahradu za obecním úřadem vznikla v roce 2019.
Tehdy jsme spojili síly s projektantem zahrad Ing. Lukášem Šteflem, Ph.D.,
který pro nás vytvořil zahradě-architektonickou studii. Cílem studie bylo
zatraktivnit, doplnit a sjednotit stávající prostor, vytvořit oddechový, klidný
volnočasový „zelený kout“, který bude sloužit jako prostor pro dětské hry,
posezení, setkávání se sousedy, zatraktivnit prostor výsadbou zeleně,
s maximálním možným uplatněním jednoduchého řešení a respektováním
lokálních specifik a potřeb.
Vzhledem k významným nákladům na úpravy celého areálu jsme
se rozhodli postupovat etapově. Získali jsme potřebná stavební povolení na
přístavbu přístřešku k objektu čp. 94, který byl realizovaný panem Kučerou
z Lubníka v průběhu prázdnin. Na podzim tohoto roku jsme se dozvěděli
o schválené dotaci v rámci Programu rozvoje venkova Státního
zemědělského intervenčního fondu, podprogramu Podpora provádění
operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje ve výši 737.228 Kč.
Mohli jsme se tak do realizace úprav pustit ihned. Prostor zahrady byl
zpřístupněn novým chodníkem, bylo vybudováno ohniště, hřiště
na venkovní „Člověče nezlob se“, přibyly nové herní a sportovní prvky pro
děti. Vše bylo doplněno o výsadbu trvalek, keřů a bylinných záhonů. I přes
nepříznivé počasí se nám podařilo téměř dokončit všechny plánované akce.
V příštím roce budou herní prvky dosypány dopadovou plochou, usazen
mobiliář, bahnitý povrch bude zatravněn, ohniště bude doplněno
o posezení a hřiště na „Člověče nezlob se“ bude doplněno o hrací figury.
Dále je plánováno osetí prostoru ovocného sadu a vytvoření květinové
louky. Momentálně čekáme také na rozhodnutí o dotaci na výsadbu
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stromů, která by se realizovala v roce 2021. Úpravy prostor zahrady však
ještě nejsou zdaleka u konce. Věříme, že se zanedlouho pustíme do úpravy
oplocení a výsadby keřů podél něho případně dalším oživením zahrady.
V případě, že by vám v tomto společném prostoru něco scházelo nebo jste
měli další nápad, jak prostor ozvláštnit, napište nám svoje postřehy
na e-mail obec@lubnik.cz.
Rekapitulace celkových nákladů na úpravy zahrady:
-

přístřešek 120.900 Kč (Jaroslav Kučera, IČ 05061504),
chodníky a mobiliář 400.130,34 Kč (BEHOS CZ, s.r.o., IČ 06209360),
herní prvky 473.491 Kč (TR ANTOŠ, s.ro., IČ48152587),
výsadba 14.530 Kč (Ladislav Skalický, IČ 758146363).

foto: R. Karlová
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foto: R. Karlová

foto: R. Karlová
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DOKONČENÍ PRVNÍ FÁZE REKONSTRUKCE CESTY U ŠUBRTŮ
V listopadu 2020 byla zahájena první část rekonstrukce cesty u Šubrtů
firmou MADOS MT s.r.o., a to řešení odvodu dešťových vod z navržené
rekonstrukce místní komunikace. Dešťové vody jsou z povrchu
vyspádovány do příkopů s akumulací zajišťující infiltraci horninového
prostředí. V případě naplnění retenční kapacity jsou příkopy vybaveny
bezpečnostními přelivy do kanalizace. Současně jsou některé úseky
komunikace svedeny do povrchových odvodňovacích prvků s přípojkami
do dešťové kanalizace vybavené retencí se škrtícím profilem
a bezpečnostním přelivem. Kanalizace je ukončena napojením do stávající
jednotné kanalizace. Přípojky z odvodňovacích prvků ve spodní partii
komunikace budou napojeny do stávající obecní kanalizace v chodníku.
Následně byla provedena úprava
podloží. V horním úseku cesty a ve
střední části provedl zhotovitel stavby
statické zkoušky a doporučil ještě
vápennou stabilizaci v síle 40 cm
s ohledem na to, že únosnost podloží
byla hodnocena jako neměřitelná.
Komunikace byla zpevněna podkladem
z kameniva a štěrkodrtě. V jarních
měsících pak bude provedena pokládka
asfaltového povrchu a vybudována
nová
síť
veřejného
osvětlení
foto před: R. Karlová
u novostaveb. Celková předpokládaná
hodnota rekonstrukce je 2,1 mil. Kč bez DPH.
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foto: R. Karlová
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foto: R. Karlová

foto: R. Karlová

foto: R. Karlová
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Děkujeme všem, kteří po dobu I. fáze rekonstrukce cesty
strpěli nepořádek, hluk nebo byli jiným způsobem omezeni
na svém komfortu. Především pak děkujeme obyvatelům
v bezprostřední blízkosti rekonstrukce, že vycházeli vstříc
stavební firmě. Dále bychom rádi poděkovali hasičům
ze Žichlínka, kteří se podíleli na úklidu hlíny na návsi a cesty
ke hřišti.

REKONSTRUKCE OBECNÍHO SÁLU
Rok 2020 byl ovlivněn pandemií koronaviru i v oblasti investic obce.
Vzhledem k nejasnosti příjmů byla rekonstrukce obecního sálu odložena
na následující rok. Jedním z důvodů odložení rekonstrukce bylo i to,
že Ministerstvo pro místní rozvoj nevypsalo příslušný dotační program,
do které by se mohla obec přihlásit. Veškeré provedené stavební práce
v roce 2020 by tak byly neuznatelným výdajem. Rozhodli jsme se ale
rekonstrukci neoddalovat a pustit se do ní v následujícím roce. Vyhlásili
jsme na profilu zadavatele výzvu na „Stavební úpravy domu čp. 95 Lubník“.
Na základě přijatých nabídek hodnotící komise provedla posouzení nabídek
účastníků z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích
podmínkách. Všech sedm účastníků splnilo požadovanou kvalifikaci
v souladu se zadávacími podmínkami. Kritérium výběru dodavatele byla
nejnižší nabídková cena, kterou poskytla firma ISOTEP s.r.o., Ústí nad Orlicí,
IČ 25263498. Jejich nabídková cena je 4.996.097,33 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce na prosincovém jednání schválilo uzavření smlouvy
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o dílo. Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky je
01.07.2021. Obec Lubník se bude ucházet o dotaci Ministerstva pro místní
rozvoj na rok 2021. Termín podání žádostí o dotaci je 21.12.2020. Do dubna
2021 bychom měli vědět, zda jsme dotaci obdrželi či nikoliv.

ROZPOČET NA ROK 2021
Zastupitelstvo obce projednalo na prosincovém zasedání návrh rozpočtu
obce na rok 2021, který byl na úřední desce vyvěšen dne 30.11.2020
a sejmut z úřední desky 16.12.2020. V průběhu této doby mohli vznést
občané obce své připomínky k návrhu rozpočtu, ze strany občanů
připomínky vzneseny nebyly. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce
Lubník na rok 2021, který počítá s celkovými příjmy ve výši 7.040.500 Kč
a celkovými výdaji 9.040.500 Kč. Schodek rozpočtu ve výši 2.000.000 Kč
bude pokryt přebytky z minulých let. Předpoklad plnění k 31.12.2020
počítá s vyrovnaným rozpočtem, schválený rozpočet na rok 2020 počítal se
schodkem 2.000.000 Kč na rekonstrukci sálu čp. 95, ale tato investiční akce
nebyla v letošním roce zahájena.
Rozpočet daňových příjmů z výnosů sdílených daní na rok 2021 byl
proveden dle poslední zveřejněné predikce daňových příjmů Ministerstva
financí ČR ze dne 10.09.2020. Daňové příjmy dále tvoří místní a správní
poplatky. Do kategorie nedaňových příjmů patří především příjmy
z pronájmu, prodeje vytěženého dřeva, dodávek vody nebo příjem
za tříděný odpad. Kapitálové příjmy tvoří příjmy z prodaných pozemků
a ostatních nemovitostí. Do návrhu rozpočtu přijatých transferů lze zapojit
příspěvek na výkon státní správy a dále dotace, které jsou v době
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schvalování rozpočtu písemně potvrzeny poskytovatelem - pro rok 2021
jsou to dvě dotace Státního zemědělského intervenčního fondu, a to na
lesnickou techniku a zahradu u OÚ.
Rozpočtové výdaje se dělí na běžné ve výši 5.439.400 Kč a kapitálové
ve výši 3.601.100 Kč. Běžné výdaje jsou použity k zajištění každodenního
provozu obce, na výplaty zaměstnanců obce, na opravy, nákupy materiálů
a služeb, podlimitní technická zhodnocení apod. Největší opravou bude
2. část opravy místní komunikace "U Šubrtů" – asfaltový povrch. Kapitálové
výdaje tvoří investice do majetku obce. Pro rok 2021 mezi největší
investiční akce bude patřit 1. etapa rekonstrukce sálu, pořízení hydraulické
ruky, zhotovení nové větve veřejného osvětlení a dokončení rekonstrukce
vodárny.

ZPRÁVA O STAVU OBECNÍHO LESA
Obec Lubník hospodaří s celkovou výměrou 41,8433 ha lesa v souladu
s Lesní hospodářskou osnovou (LHO) platnou od 01.01.2017
do 31.12.2026. Osnova popisuje plochu, věk, zastoupení dřevin
a porostních skupin. Dále pak plán zásahů (zalesňování, prořezávky,
probírky a mýtní těžby). Součástí osnovy je i porostní mapa. LHO je
dokumentem pro obec závazným. Obec nemusí například žádat o těžbu
ve svém lese jednotlivě, ale může těžit volné dřevo do celkové výše těžeb
stanovené v LHO.
Hospodaření v lese obec zajišťuje v součinnosti s odborným lesním
hospodářem. Tuto funkci pro obec vykonává právnická osoba Lesy České
republiky, s.p. prostřednictvím revírníka Martina Nejezchleba, který je
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zaměstnancem Lesní správy Lanškroun, a jehož revírem je Lanškroun.
Revírník zabezpečuje pro obec odbornou úroveň hospodaření v lese,
poskytuje poradenskou činnost, vyznačuje těžbu, vyjadřuje se k žádosti
o odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa, v součinnosti s vlastníkem
pomáhá zpracovávat projekty na nově zalesňované pozemky a soustřeďuje
podklady a vede evidenci o prováděných odborných úkonech a činnostech.
Pan Nejezchleb byl přizván na říjnové jednání zastupitelstva obce, aby
seznámil zastupitelé se zprávou obecního lesa, zejména proběhlé činnosti
v roce 2020 a výhledem pro následující měsíce. Konstatoval, že téměř
veškeré činnosti se i nadále budou týkat zpracování nahodilé kůrovcové
těžby (k říjnu 2020 vytěženo 105,5 m3, nezpracováno cca 50 m3) a s ní
související pěstební činnosti, tj. zalesnění holin a jejich následná údržba,
vyžínání. Doporučuje do konce roku natírat stromky repelentem proti
okusu zvěří, klest podrtit nebo spálit, oplotit holinu 0,15 ha a na jaře
zalesnit vhodnou skladbou dřevin. Kromě dubu, javoru, lípy a jilmu
doporučuje zasadit i třešeň ptačí. Obecní les se stále potýká s kůrovcem,
ale situace není tak kritická jako v jiných oblastech. Navrhuje hledat odbyt
dřeva u větších zpracovatelů, obecní zaměstnanci by tak nemuseli dřevo
odkorňovat. Zastupitelé se revírníka dotazovali na cenu palivového dřeva,
zda je dostatečná nebo přeceněná. Pan Nejezchleb cenu 500 Kč
za prostorový metr považuje za přiměřenou. Zastupitelé také zajímalo, zda
se v lesích nenachází černé skládky. Dle pana Nejezchleba se krom několika
drobností nenalézají. V závěru svého vystoupení pan Nejezchleb vyjádřil
velikou pochvalu vůči obecním zaměstnancům, především k panu Kyselovi,
který práci v lese zvládá velmi dobře a svědomitě.
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MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2021
POPLATEK ZE PSŮ
Místní poplatek ze psů platí osoba, která je přihlášená nebo má sídlo
na území obce Lubník. Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušeného
kalendářního roku. Výše poplatku na rok 2021 činí:
➢ 100 Kč za jednoho psa,
➢ 150 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
Poplatek lze hradit hotově na pokladně obecního úřadu nebo bankovním
převodem na účet 1322795349/0800. Jako variabilní symbol uvést číslo
popisné, do poznámky jméno majitele psa. Poplatek ze psů je upraven
Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2019, o místním poplatku ze psů, která
byla schválena na prosincovém zasedání zastupitelstva s účinností od
01.01.2020.

POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU
Od 01.01.2021 bude účinná Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Dle této vyhlášky se pro rok
2021 zvyšuje sazba za poplatek komunálního odpadu, a to 550 Kč na
poplatníka. Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. 3.
příslušného kalendářního roku. Od poplatku je mimo jiné osvobozena
fyzická osoba, která v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 3 let
věku nebo fyzická osoba, která se po dobu delší než 9 po sobě jdoucích
kalendářních měsíců zdržuje mimo území obce (např. pobývá v zahraničí).
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Další osvobození jsou uvedena ve vyhlášce. Poplatek lze hradit hotově
na pokladně obecního úřadu nebo bankovním převodem na účet
1322795349/0800. Jako variabilní symbol je nutné uvést číslo popisné
a do poznámky vepsat jména osob, za které je poplatek hrazen.

Výpočet sazby poplatku za odpad pro rok 2021:
Sazba poplatku za komunální odpad je tvořena ze dvou složek:
a. První složka není vázaná na žádnou skutečnost a její výše závisí na vůli
zastupitelstva obce s limitem spočívajícím v nastavení horní hranice ve
výši 250 Kč. Touto částí se kompenzují náklady, které nelze v druhé
části sazby do rozúčtování zahrnout, zejména náklady na sběr a svoz
tříděného odpadu a náklady na likvidaci nebezpečného odpadu.
Zastupitelstvo zachovalo částku 250 Kč.
b. Druhou z těchto složek obec stanoví na základě skutečných nákladů
obce předchozího účetně ukončeného kalendářního roku na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu přepočtené na jednoho
poplatníka. Zastupitelstvo vycházelo z nákladů v roce 2019 (tedy
účetně uzavřeného předcházejícího kalendářního roku), které byly ve
výši 124.464 Kč děleno 336 (324 osob s pobytem na území obce + 12
staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve
kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 370 Kč. Z této
částky je však stanovena sazba poplatku pouze ve výši 300 Kč. Rozdíl
částky doplácí obec.

OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK
40
www.lubnik.cz
22.12.2020* ročník XIX * číslo 4

zdarma
MK ČR E 22470

CO NÁS ČEKÁ

OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK
41
www.lubnik.cz
22.12.2020* ročník XIX * číslo 4

zdarma
MK ČR E 22470

CO NÁS ČEKÁ
REVOLUCE V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
Prezident Miloš Zeman v pátek 4. prosince 2020 podepsal devět zákonů.
Jednalo se mimo jiné o novelu zákona, která zavádí paušální daň pro
živnostníky, či novelu zákona o odpadech. Sdružení místních samospráv ČR
a Spolek pro obnovu venkova ČR vyzvaly společným dopisem minstra
životního prostředí Richarda Brabce, aby podpořil návrh Senátu odložit
účinnost odpadového zákona o rok. Podle Senátu nebyl zákon dostatečně
připraven a mohl způsobit chaos v nakládání s odpady. K tomu však
nedošlo a zákon je účinný od 1. ledna 2021. Obce tak bez administrativního
aparátu mají pouze několik málo dní na to, se z tak rozsáhlým zákonem
seznámit a reálně ho uvést do praxe. Jednou ze změn, na kterou musí obce
reagovat, je změna postavení obce jako poplatníka v případě ukládání
komunálních odpadů na skládku, to pravděpodobně úpravou smluvních
vztahů mezi svozovou společností a obcí, popřípadě provozovatelem
skládky.
Polovina komunálních odpadů se v ČR stále skládkuje, tomu by pak podle
novely mělo být konec. Do 5 let musí Česká republika recyklovat veškerý
svůj komunální odpad z 55 %, dnes se jí to daří z 41 %. V roce 2030 musí
stát zrecyklovat 60 % komunálního odpadu, v roce 2035 o dalších 5 % více.
Jinými slovy již za 9 let bychom měli produkovat méně než polovinu obsahu
černých popelnic, ve srovnání s dneškem. A když se tak nestane a popelnice
nám budou překypovat odpadem? Nový zákon zavádí postupné zvyšování
poplatku za ukládání využitelných a recyklovatelných odpadů na sklady,
a to ze současných 500 Kč za tunu uloženého komunálního odpadu
na 800 Kč v roce 2021, v roce 2023 na 1.000 Kč, v roce 2025 na 1.500 Kč
až na 1.850 Kč v roce 2029. Pokud občané důsledně nezačnou třídit, tak to
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významně pocítí ve svých peněženkách na poplatku za odpad.
Za zvyšováním poplatku stojí motivace pro odklonění využitelných
a recyklovatelných materiálů ze skládek a nastartování recyklačního
průmyslu. Novela zákona o odpadech zavádí k podpoře třídění v obcích tzv.
třídící slevu. Třídící sleva bude vztažena k množství odpadů uložených
na skládky za rok a obyvatele. K odkladu od skládkování by obcím měl
pomoci také systém PAYT („PAY AS YOU THROW“ – „zaplať, kolik vyhodíš“),
tedy platba poplatku za komunální odpad podle toho, kolik ho občan
skutečně vyprodukuje nebo systém „DOOR-TO-DOOR“ – „sběr ode dveří ke
dveřím“, kdy občan třídí do nádob na třídění přímo u domu, ty pak
přistavuje podle svozového plánu na stejné místo jako popelnici
na komunální odpad.
Jakým směrem se chce vydat obec Lubník? V prvé řadě bychom rádi občany
motivovali ke třídění úpravou stávající sběrné sítě spočívající v lepším
rozmístění sběrných nádob a vytvořením nových sběrných míst, které jsou
v plánu v roce 2021. Další metodou, na kterou se chceme zaměřit, je
metoda PAYT neboli „zaplať tolik, kolik toho vyhodíš“ formou očipované
popelnice. Cílem je motivovat občany ke třídění a zároveň zvýhodnit ty,
kteří tak již činí a ve svých černých popelnicích mají minimum odpadu.
Informace o novém odpadovém hospodářství v obci obdrží občané
do svých schránek.
Zdroj: Ministerstvo životního prostředí, SMSČR Sdružení místních
samospráv, Česká asociace odpadového hospodářství
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UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Informujeme občany, že
Obecní úřad Lubník
bude dne 23.12. a 28.12.
uzavřen. Ve středu
30.12.
bude
úřad
otevřen
v běžných
úředních hodinách od
16 do 18 hodin.
foto: R. Karlová

ÚŘEDNÍ HODINY V ROCE 2021
Od nového roku se rozšiřují úřední hodiny.
Nově bude úřad otevřen pro veřejnost
nejen v pondělí a středu odpoledne, ale
také ve středu dopoledne.

Úřední hodiny od 01.01.2021:
PONDĚLÍ 16 – 18 HOD.
STŘEDA 8 – 11 HOD.
STŘEDA 16 – 18 HOD.

foto: R. Karlová
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CENY VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2021
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,
a.s. (dále jen VAK) na svém zasedání dne 3. 12. 2020 posoudilo všechny
závazné podmínky cenové regulace oboru, kde jsou úplaty za vodné
a stočné zařazeny mezi komodity, jejichž ceny jsou tzv. „věcně
usměrňované“. Dále pak zvážilo i sociální dopady zvýšení cen vodného
a stočného, a rozhodlo o úpravě cen v oblasti, kde VAK vlastní i provozuje
vodárenskou infrastrukturu, pro rok 2021 takto:
Ceny za vodné a stočné platné od 1. 1. 2021:
vodné

38,70 Kč/m3 bez DPH

42,57 Kč/m3 včetně 10 % DPH

stočné

41,60 Kč/m3 bez DPH

45,76 Kč/m3 včetně 10 % DPH

celkem

80,30 Kč/m3 bez DPH

88,33 Kč/m3 včetně 10 % DPH

Odběratelé tak zaplatí v roce 2021 za 1 m3, tj. 1 000 litrů vody 88,33 Kč/m3
včetně 10 % DPH. Cena za výrobu a dodávku 1 litru pitné vody včetně
následného odkanalizování a vyčištění vyprodukované vody odpadní tak
stále činí necelých 9 haléřů. Při průměrné spotřebě 100 l na osobu a den,
tj. cca 36 m3 za rok je měsíční výdaj za vodné a stočné jednoho obyvatele
přibližně 265 Kč, oproti cenové úrovni roku 2020 se jedná o zvýšení o cca
9 Kč za měsíc. Ve srovnání s cenovou hladinou počátku roku 2020 (před
snížením sazby DPH z 15 na 10 %) jde dokonce o snížení o cca 3 Kč/měsíc.
V roce 2020 činil součet cen vodného a stočného 89,24 Kč/m 3 včetně DPH
15 % platné do 30. 4. 2020 a 85,36 Kč/m3 včetně DPH 10 % platné od 1. 5.
2020. Oproti tarifům bez DPH platným v roce 2020 dochází k navýšení
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vodného a stočného celkem o 3,5 % (z toho vodné 4,0 %, stočné 3,0 %).
Cena včetně DPH tak bude o 1 % nižší než cena platná k 1. 1. 2020.
Společnost VAK realizuje v současné době tři významné vodohospodářské
projekty, které jsou podporované z Operačního programu Životní
prostředí, zaměřené na dlouhodobý dostatek kvalitní pitné vody a čištění
vod odpadních. Celkové investiční náklady bez DPH činí 317,6 mil. Kč,
z toho vlastní zdroje společnosti VAK budou činit minimálně 147,5 mil. Kč.
Dotace SFŽP bude poskytnuta ve výši cca 170,2 mil. Kč. Dokončení těchto
projektů se předpokládá v roce 2022.

Úprava ceny vodného a stočného je především důsledkem těchto faktorů:
- zákonná povinnost tvorby finančních zdrojů na obnovu
vodohospodářské infrastruktury (tato povinnost vyplývá rovněž
z podmínek přijímání dotací ze Státního fondu životního prostředí),
- nárůst odpisů investičního majetku vlivem nových nepeněžitých vkladů
do základního kapitálu společnosti i z vlastní investiční činnosti,
- růst cen vstupů jako je cena oprav, materiálu, chemikálií, mezd
a veškerých služeb, který často poměrně výrazně překračuje míru
inflace,
- nutnost zajistit ve zvýšené míře dohled nad zdravotní nezávadností
dodávané pitné vody a také kvalitní ochranné pomůcky pro
zaměstnance v souvislosti s pandemií COVID-19, zejména ty, kteří
pracují jako obsluha čistíren odpadních vod.

Spotřeba k 31.12.2020 bude v souladu se zákonem a odběratelskými
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smlouvami stanovena výpočtem z denních spotřeb fakturovaného období.
Odběratel má také možnost stav vodoměru k 31.12.2020 nahlásit.
Z důvodu nutnosti okamžitého zpracování tak však musí učinit nejpozději
do 3. ledna 2021, a to výhradně prostřednictvím webových stránek
www.vak.cz. Podmínkou pro přijetí a následné zpracování samoodečtu
vodoměru, zadaného ve formuláři „ODEČET VODOMĚRU“ (v rychlých
odkazech), je vyplnění správného a úplného čísla odběrného místa a názvu
odběrného místa (obec, ulice, č.p. - obojí je uvedeno na faktuře). Datum
odečtu musí být 31.12.2020, odečty zadané bez uvedených údajů nebo
k jinému dni než 31.12.2020 nebudou zpracovány.
Jablonné nad Orlicí 14. 12. 2020, Ing. Bohuslav Vaňous v. r.

Vývoj cen vodného a stočného od roku 2020:
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JAK SI NAJÍT INFORMACE O POZEMKU A K ČEMU JSOU TYTO
INFORMACE DOBRÉ?
V praxi se často setkáváme se situacemi, kdy se
občané chodí dotazovat na informace
z katastru nemovitostí, kdy si nejsou jisti
hranicemi svého pozemku nebo se dotazují na
vlastníka. Ne všechny informace jsou zpoplatněné, některé lze zdarma
získat z pohodlí domova nahlížením do online katastrální mapy. Nevíte jak
na to? Poradíme vám v následujícím článku.
Co je katastr nemovitostí?
Katastr nemovitostí je důležitým nástrojem při získávání informací
o nemovitostech na území České republiky. Zahrnuje veškeré potřebné
údaje o pozemku a nemovitosti. Nechybí informace o jeho aktuálních
majitelích i právních vztazích, které se k němu vážou.
Zpoplatněný výpis z katastru nemovitostí
Katastr nabízí možnost získat výpis, v němž jsou uvedeny všechny
podrobnosti. Vytvoření výpisu je placenou službou s cenou 50 Kč za jednu
A4 stranu, maximálně 1.000 Kč (většinou se jedná o výpisy na 1 – 3 strany).
Výpis z katastru nemovitostí je rozdělen na šest částí. První část obsahuje
údaje o vlastnících, a to fyzických i právnických osobách, o spoluvlastnících
a jejich podílech na nemovitosti. Druhá část obsahuje údaje o nemovitosti,
včetně parcelního čísla, čísla popisného i evidenčního, výměr nebo
například druh a způsob využití pozemku. Třetí část obsahuje údaje
o omezeních vlastnického práva. Čtvrtá část obsahuje údaje o právních
vztazích k nemovitosti – například pokud je nemovitost předmětem
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společného jmění manželů. Pátá část obsahuje dokumenty, na jejichž
základě vlastník nemovitost nabyl – kupní smlouva, darovací smlouva nebo
mimo jiné dědická smlouva. Poslední část obsahuje údaje o polních
pozemcích, jejich parcelní číslo a kód BPEJ (Bonitovaná půdně ekologické
jednotka).
Výpis z katastru lze získat osobně na katastrálním úřadě či na kontaktních
místech Czechpoint, které se nachází na vybraných pobočkách České pošty
a dále na krajských, městských a obecních úřadech (tj. i na Obecním úřadu
v Lubníku). Další možností je objednání výpisu online na stránkách cuzk.cz
„Nahlížení do katastru nemovitostí“, kde vyhledáte nemovitost zadáním
katastrálního území a parcelního čísla či adresou s číslem popisném.
Vyhotovení elektronické listiny je taktéž zpoplatněno v závislosti na počtu
stran A4. Výpis uživatel obdrží po zaplacení poplatku bankovním převodem
nebo on-line kartou.
O výpisu z katastru nemovitostí lze zažádat anonymně, vyžádat si můžete
list vlastnictví kterékoliv fyzické i právnické osoby, která vlastní nemovitost.
Jak získat informace o nemovitostech zdarma?
Informace obsažené v katastru nemovitostí a katastrální mapě je možné
získat zdarma na stránce NAHLIZENIDOKN.CUZK.CZ. Po kliknutí na odkaz
se vám zobrazí pět hlavních ikon, podle kterých se můžete rozhodnout,
co byste rádi hledali. K vyhledávání potřebujete znát dva údaje, a to
katastrální území a parcelní číslo, případně obec a číslo popisné nebo číslo
jednotky (u bytů). Následně získáte přehled o dané nemovitosti. Veškeré
informace jsou bezplatně přístupné, navíc si můžete zobrazit i katastrální
mapu, kde je vyznačená vámi vybraná nemovitosti (výjimkou jsou byty,
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u nichž mapa zobrazena není). Po vyhledání zjistíte nejenom vlastníka, ale
i adresu jeho trvalého pobytu, výměru pozemku, informace o omezení
vlastnického práva a informace o případném probíhajícím řízení o vkladu
práva, které by se dané nemovitosti dotýkalo. Nevýhodou oproti
placenému výpisu je nedostatek podrobností. U omezení vlastnického
práva se sice dozvíte, že taková skutečnost existuje, avšak nedozvíte se ve
prospěch koho a z jakého důvodu. Rovněž v neplaceném nahlížení není
zřejmé, na základě jakého právního titulu nabyl současný vlastník
vlastnické právo k nemovitosti, ani za jakých podmínek. Nenaleznete zde
ani případnou kupní cenu.

K čemu jsou informace z katastru nemovitostí dobré?
Do katastru nemovitostí by měl nahlédnout každý, kdo si plánuje pořídit
nemovitost. Z katastru se totiž dá zjistit nejen to, kdo je skutečným
vlastníkem předmětné nemovitosti, ale i zda na ni nevázne například věcné
břemeno nebo zástavní právo. Výpis z katastru bude potřebovat každý
například při žádosti o stavební povolení nejen domu, chaty nebo chalupy,
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ale třeba i garáže nebo bazénu, při ohlášení stavy, ale i při rozvodu. Zkrátka
vždy, když budete potřebovat doložit vlastnictví.
Vyhledání územního plánu a inženýrských sítí na webu GOBEC.CZ/LUBNIK
Občané se také často dotazují, kde mohou
vyhledat územní plán nebo jak si prověřit
kudy vedou inženýrské sítě na pozemku.
Ani jedno katastr nemovitostí nezobrazuje.
Územní plán obce Lubník lze dohledat online na
webových stránkách obce s rozšířenou působností, v našem případě na
webových stránkách města Lanškroun. S inženýrskými sítěmi je to
složitější. Informace o vedení inženýrských sítí získáte u jejich správců (ČEZ
– elektrické sítě, RWE – plynovod, VAK – vodovod, CETIN – telefonní síť).
Firmy vám vyjádření na základě vybraných parcelních čísel dodají v řádech
dnů.
Obec Lubník od roku 2012 využívá pro tyto služby mapový portál GObec
za roční poplatek 2.468 Kč. GObec využívá mapové podklady a geografické
informace z různých zdrojů a od různých poskytovatelů, sjednocuje jejich
formát a souřadný systém a poskytuje tak uživatelům (městům a obcím)
ucelený pohled na své správní území. GObec projekt má veřejnou a
zabezpečenou část, která je přístupná pouze po přihlášení. Ve spolupráci
s GObec jsme se rozhodli o zpřístupnění informací týkajících se například
územního plánu a územního plánu. Přihlášením na webové stránky
GOBEC.CZ/LUBNIK se před vámi objeví mapa katastrálního území obce
Lubník. GObec je internetovým mapovým serverem s on-line napojením do
katastru nemovitostí přes službu WSDP. To znamená, že mapy, data, údaje
či dokumenty pocházejí z aktuálních datových zdrojů ČÚZK a jsou v daný
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okamžik 100% platná. Na základě vrstev v levé části obrazovky je možné
vyhledat inženýrské sítě, územní plán nebo informace o záplavovém území.
Nutné upozornit, že záznamy o inženýrských sítí nezobrazují přípojky
a vrstva územního plánu se zobrazuje při určitém oddálení (tlačítko v horní liště). V horní liště se nachází tlačítko „nahlížení do katastru
nemovitostí“, jehož prokliklem můžete získat veškeré informace jako na
stránkách NAHLIZENIDOKN.CUZK.CZ.
Věříme, že vám tento článek pomohl a mohli jste získat nějaké informace,
které v budoucnu využijete. Nadále bychom rádi s mapovým podkladem
GObec pracovali a občanům umožnili například hlášení závad na veřejném
osvětlení.
Zdroj: cuzk.cz, gobec.cz
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DEFICIT ZÁSOB VODY SE RAPIDNĚ SNÍŽIL
V dubnu letošního roku ministr životního prostředí Richard Brabec
prohlásil, že Česká republika zažívá nejhorší sucho za posledních 500 let.
Situace byla opravdu kritická. Nadprůměrné srážky, které trvaly prakticky
od května, ale způsobily zvýšení zásob podzemní vody. Na některých
lokalitách na jižní Moravě stoupla hladina o více než 0,5 metru výrazně nad
30-ti letý průměr. V tomto období na podzim to vůbec nebývá obvyklé.
Podle portálu Intersucho je momentální nasycení půdy za poslední roky
největší. Ačkoliv se jedná o pozitivum z hlediska doplnění zásob
podzemních vod, hydrometeorologické extrémy jako jsou deště, sucho
nebo absolutní nasycenost půdy přírodě neprospívají. Aktuální „zelené“
hodnoty sucha jsou dobrým výchozím stavem pro jaro 2021. Jaký bude
příští rok z hlediska sucha, bude záviset na srážkách zimních.
Zdroj: Intersucho, Česká televize
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Foto: Intersucho.cz (10.05.2020, 18.10.2020 a 13.12.2020)
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CO JE TO TEN PES? K ČEMU SLOUŽÍ A JAK FUNGUJE?
PES neboli ve zkratce Protiepidemický systém ČR je jeden z nástrojů
hodnocení a řešení epidemie covid-19 v České republice vytvořený
Ministerstvem zdravotnictví ČR, který slouží k zavádění a rozvolňování
opatření. Hlavním cílem je zvýšit čitelnost a předvídatelnost aktuální
epidemiologické situace.
Index rizika
Systém PES hodnotí vývoj epidemie podle čtyř kritérií, kterými je počet
nakažených na 100 000 obyvatel a 100 000 seniorů za poslední dva týdny,
podíl pozitivních testů a reprodukční číslo, tedy průměrný počet dalších
nakažených od jednoho pozitivně testovaného. Výpočtem je číslo, které se
nazývá INDEX RIZIKA a ukazuje nám míru ohrožení epidemií covidu-19.
Hodnocení probíhá na škále 0 – 100 %, kde 0 % nepředstavuje žádné riziko,
100 % riziko největší. Z vypočteného indexu rizika lze odvodit stupeň rizika.
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Odvozený stupeň rizika je označený barvou a ilustračním obrázkem psa.
Hodnota např. souhrnného rizikového skóre pod 20 % představuje zelenou
barvu a obrázek mírumilovného pejska. Znamená to tedy, že možnost
nakažení onemocněním covid-19 je žádné nebo malé. Opatření vlády tak
jsou mírná. Naopak hodnota souhrnného rizikového skóre vyšší jak 76 %
představuje fialovou barvu a obrázek psa, který vrčí. Opatření vlády jsou
velmi přísná. Dochází k zákazu vycházení mezi 21 – 5 hodinou, jsou
uzavřeny školy (s výjimkou MŠ, speciálních škol a 1. a 2. ročníků ZŠ), jsou
uzavřeny restaurace nebo je mimo jiné vydán zákaz konzumace alkoholu
na veřejně přístupných místech.
Matice opatření

Přehled které opatření platí ve kterém stupni rizika je uvedeno v takzvané
MATICI OPATŘENÍ. Jedná se o tabulku, kde nalezneme název opatření např.
omezení volného pohybu a vedle něj stupně pohotovosti od 1 do 5
s uvedením barvy a rizikového skóre. Pokud bude platit v ČR stupeň
pohotovosti 1 tabulka nám sdělí, že nebude omezen volný pohyb osob,
pokud bude platit stupeň pohotovosti 4, bude platit zákaz nočního
vycházení od 23 do 5 hodin, pokud bude platit nejvyšší stupeň pohotovosti
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5, tak se z tabulky dočteme, že bude platit noční vycházení v době od 21
do 5 hodin. Matice opatření má sloužit k oné předvídatelnosti. To by ale
nebyla naše vláda, kdyby nám to nestěžovala a nevymýšlela opatření
„napůl“ jako třeba uzavření restaurací, hospoda a barů po 20. hodině
a zákaz okénkového prodeje. Proto je důležité sledovat aktuální dění.
Rozhodnutí o uvolnění nebo zpřísnění
O tom, kdy se opatření bude uvolňovat nebo kdy se naopak zpřísní,
rozhoduje Vláda ČR ve složení jednotlivých ministrů včele s premiérem
panem Babišem.
Po rozhodnutí o přechodu do nižšího stupně pohotovosti může být důvod
zejména pokles indexu rizika a jeho setrvání na nižší úrovni po dobu 7 dnů
nebo významné zlepšení celkové epidemické situace dle vyhodnocení
hygieniků a epidemiologů.
Pro rozhodnutí o přechodu do vyššího stupně pohotovosti a tudíž zpřísnění
opatření může být důvod zejména nárůst indexu rizika nebo jeho setrvání
ve vyšší úrovni po dobu 3 dnů a déle, významné zhoršení dalších
epidemických parametrů relevantních k stupni rizika (rizikový vývoj
trasování či testování, nárůst významných ohnisek) nebo významné
zhoršení ukazatelů nemocnosti zejména ve vazbě na limitované kapacity
zdravotnických služeb (např. nákaza zdravotnického personálu, úbytek
kapacit z jiných důvodů, apod.).
Budou platit opatření celostátně nebo regionálně?
Index rizika je vypočítán jak pro celou ČR, tak pro jednotlivé kraje i okresy.
Při vysokém riziku (stupeň pohotovosti 3 a výše) probíhá vyhlašování
stupňů pohotovosti celostátně bez ohledu na rozdíly mezi kraji (např. dne
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13.12 byla Praha ve stupni 3 a Pardubický kraj ve stupni 5). Při nižších
stupních rizika, tedy pokud je situace dle všech parametrů pod kontrolou,
lze naopak postupovat při rozvolňování dle jednotlivých krajů a vyjít vstříc
regionům s menší zátěží.
Na závěr dodáváme jedno velké ALE!! I když byl protiepidemický systém
vymýšlen jako nástroj předvídatelnosti, poslední slovo má vždy vláda.
Opozice navíc kritizuje vládu mimo jiné za to, že i ve stupni pohotovosti 1
(barva zelená), je nutná nezbytnost vyhlášení nouzového stavu. Možná
se tak dočkáme úpravy matice opatření.

foto: Vláda ČR

Zdroj: onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes, covid.gov.cz
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ZAPOJTE SE DO SČÍTÁNÍ PTÁKŮ
Od ledna 2019 probíhá pod
hlavičkou České společnosti
ornitologické (ČSO) každoroční
sčítání
ptáků
(nejen)
na
krmítkách. Program zvaný Ptačí
hodinka
je
určený
všem
zájemcům o přírodu a ptačí dění
v jejich okolí. Ačkoli se jedná o
vědecký výzkum, zúčastnit se
může úplně každý bez předchozí zkušeností. Cílem Ptačí hodinky je
dlouhodobě sledovat zazimování ptáků v Česku a zjistit, co jejich výskyt a
chování ovlivňuje. Zapojit širokou veřejnost do jednoduchého vědeckého
výzkumu a budovat vztah k ptákům, potažmo přírodě skrze vlastní
zkušenost.
Jak je možné se zapojit?
Sčítání je snadné. Vybereme si vhodné místo k pozorování – nejlépe
krmítko s pestrou stravou nabídkou potravy. Kdykoliv v průběhu 8. – 10.
ledna 2021 sčítáme ptáky po dobu jedné hodiny. U každého druhu
zapisujeme vždy nejvyšší počet jedinců spatřených najednou. Počítáme
všechny ptáky – nejen na krmítku, ale i ptáky v okolí nebo přeletující.
Kam zaslat údaje z pozorování?
Údaje je možné zadávat online na webových stránkách
PTACIHODINKA.BIRDLIFE.CZ či do papírových formulářů (přiloženy ke
zpravodaji). Papírový formulář pak zaslat poštou na adresu Česká
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společnost ornitologická, Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. Uzávěrka dat je 15.
ledna 2021.
Proč je moje účast důležitá?
O chování zimujících ptáků toho ornitologická společnost ví zatím velmi
málo. Jen s vámi získá dostatek údajů o tom, kolik ptáků se u nás v zimě
stěhuje. Časem získá přehled, kteří ptáci ubývají a kteří přibývají. Dozví se,
jaké prostředí nejraději využívají.

Zdroj: ptacihodinka.birdlife.cz

OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK
60
www.lubnik.cz
22.12.2020* ročník XIX * číslo 4

zdarma
MK ČR E 22470

CO NÁS ČEKÁ
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA LETOS JINAK
V uplynulých letech jsme ve zpravodaji přinášeli
informace o tom, kdy a jak v naší obci proběhne
Tříkrálová sbírka. Letos je všechno jinak. Pandemie
Covid-19 zasáhla každou oblast života a promítla se
i do dlouhodobé tradice koledování.
Ve všech obcích teritoriu Charity Zábřeh, tedy i
v naší obci, se fyzicky koledovat pochůzkou dům od domu NEBUDE. Charita
Zábřeh využije nástroje připravené centrálně Charitou ČR, tedy on-line
kasičku a koledu. Požehnání domovů „Kristus žehnej tomu domu“
zprostředkuje tak, že křídy budou k dispozici v kostelích, kde si je budou
moci lidé vzít a domovy označit. Centrální distribuce letáčků, které se
hromadně připravovaly v Praze a budou roznášeny do poštovních
schránek, sice avizují příchod koledníků, ale v naší obci to nebude. Pokud
koledníky v nějakých obcích zaregistrujete, nebudou to obce spravované
Charitou Zábřeh.
Vysvětlení toho, proč se tak Charita Zábřeh rozhodla, nám sdělila Jana
Skalická, koordinátorka sbírky. „V této zvláštní době je naším hlavním
zájmem chránit zdraví a životy lidí, se kterými se setkáváme, i nás
samotných. Dalším důležitým úkolem, který dává smysl, a na který
momentálně soustřeďujeme veškerou kapacitu a energii v naší NNO, je
pomoc lidem v takto náročné situaci. Potýkáme se s výpadky zaměstnanců,
ti zbývající musí mnohem více dbát na dodržování režimových
a epidemiologických opatření. Zřídili jsme speciální covid týmy, které
v domácnostech pečují o nemocné klienty a pacienty. I v naší práci tak došlo
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k mnoha náročným změnám. Máme navíc několik nových projektů pro
osamělé a od společnosti odříznuté seniory, lidi v domácí karanténě
s prokázanou pozitivitou, ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami jsme
zřídili antigenní odběrové centrum a testujeme naše pracovníky, návštěvy
v domovech pro seniory, pedagogy, … Pomoc ale neodmítáme.
Nadcházející období totiž bude pro neziskové organizace velice náročné,
finance na běžnou činnost i rozvoj budou scházet a zachránit nás může
právě podpora drobných dárců. Pokud to jen trochu bude v budoucnu
možné a situace to dovolí, chtěli bychom domácnosti pochůzkou dům od
domu navštívit v jiném příznivějším termínu – někdy zhruba v polovině
příštího roku. Budete-li nám tedy nakloněni i v „netříkrálové“ době, budeme
za vaši přízeň velice vděčni. Děkujeme.“
Jak bude v roce 2021 probíhat Tříkrálová sbírka?
➢ FYZICKÁ KOLEDA
V děkanátu Charity Zábřeh, tedy i v naší obci, se fyzicky koledovat
nebude.
➢ VIRTUÁLNÍ KASIČKA
On-line forma koledování se spustí na webových stránkách
www.trikralovasbirka.cz 15. prosince 2020. Přispět bude možné
do virtuální kasičky. Dar bude možné posílat adresně Charitě Zábřeh
tím, že dárce uvede PSČ své obce.
➢ DMS SMS
Dárce bude moci zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30,
DMS KOLEDA 60, DMS KOLEDA 90 podle darované částky 30 Kč, 60 Kč
nebo 90 Kč na tel. číslo 87 777.
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Kde si mohu zajistit požehnání domova?
Požehnání domovů „Christus mansionem benedicat“ v překladu Kristus
požehnej tomuto domu v tradičních znacích K+M+B+2021 nebudou
provádět koledníci. Požehnané křídy budou k dispozici v kostele sv. Petra a
Pavla o vánočních svátcích. Kdo bude chtít,
může si křídu vzít a svůj domov označit,
případně může nabídnout druhým, že jim
domov označí.

Jana Skalická
koordinátorka Tříkrálové sbírky 2021
tel: 736 509 341
e-mail: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz

foto z roku 2020: Z. Brejša

foto: pastorace.cz
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ZÁJEZD DO NERATOVA
Zájezd do Neratova v Orlických horách byla další naše zdařilá akce, která se
uskutečnila ve čtvrtek 17. 9. 2020. Startovali jsme v 8 hodin z návsi
v Lubníku, odkud jsme namířili do Tatenice a Krasíkova, kde jsme přivítali
naše milé kolegy-důchodce. Plně obsazený autobus Dopravní společnosti
Mačát může tedy vyrazit k naší první zastávce, kterou je obec Neratov
s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Od roku 1992 je chráněnou kulturní
památkou České republiky a 14.srpna 2011 byl zařazen mezi poutní místa
královéhradecké diecéze. Je to barokní kostel z 18.století, který na konci
druhé světové války vyhořel a jeho torzo chátralo. Po roce 2000 byl
zrekonstruován a osazen částečně prosklenou střechou. Po komentované
i individuální prohlídce jsme se přesunuli do místní hospody na oběd
a posilněni jsme odjeli do Žamberka. Tam nás čekala hned dvě zajímavá
místa. Ženy se zašly podívat do obřadní síně Městského úřadu, která je
vyzdobena vamberskou krajkou. Zde nám podala zajímavý a poutavý
výklad paní Iveta Dušková, roz. Tomanová. Pánové navštívili Muzeum
starých strojů a řemesel, kde si každý mohl připomenout, jak doba
pokročila. Po prohlídkách jsme se sešli v restauraci, která je příjemnou
součástí soukromého pivovaru, který funguje 25 let a vaří více druhů
nepasterovaného piva pod názvem Žamberecký kanec. To byla příjemná
tečka za naším celodenním výletem a spokojeni jsme se vydali k domovu.
Díky všem za příjemnou atmosféru a poděkování za bezpečnou a klidnou
jízdu panu Holubcovi. Za sebe a doufám, že i za ostatní zúčastněné mohu
říci, že se výlet vydařil a bude na co vzpomínat... A už teď se budeme těšit
na další milá setkávání.
Vlasta Knápková
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foto: M. Janská

foto: M. Janská

foto: M. Janská
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foto: M. Janská

foto: M. Janská

foto: M. Janská

foto: M. Janská
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Zhodnocení roku 2020 TJ Sokol Lubník
Vážení spoluobčané,
dovolte nám krátké ohlédnutí za
uplynulým rokem, který byl pro nás
všechny úplně jiný než roky
předcházející. Byli jsme postaveni
před novou situaci, kdy se každý
den všichni přizpůsobujeme novým
pravidlům a musíme měnit svoje
zažité zvyklosti. Sport a spolkový
život není výjimkou. Měli jsme
v plánu jako každý rok pořádat
všechny naše akce, ale podařila se nám uskutečnit pouze část z nich.
První březnový den proběhl dětský karneval s bohatým programem.
Pozvali jsme kouzelníka, připravili bohatou tombolu a celým programem
děti provedl DJ Standa. Celá akce byla korunována vysokou návštěvností
a s trochou nostalgie jsme se rozloučili se „starým“ sálem, který čeká
rekonstrukce. Další akce se na jaře bohužel konat nemohly. Letos jsme
museli vynechat akce: Pochod do Herbortic, Dětský den a prázdninový
výlet. V této době jsme alespoň zapracovali na tvorbě loga, které bude
propagovat náš spolek. Po červnovém rozvolnění jsme se vrhli
na rekonstrukci buňky na hřišti. Celou buňku jsme ošetřili nátěrem, uvnitř
vyměnili podlahu, opravili stěny a strop. Zapracovali jsme také
na vybavenosti, instalovali jsme novou kuchyňskou linku i s veškerým
potřebným nádobím. Buňka je tedy připravena k pronájmu pro různé
OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK
67
www.lubnik.cz
22.12.2020* ročník XIX * číslo 4

zdarma
MK ČR E 22470

CO NÁS ČEKÁ
příležitosti. V srpnu jsme společně s SDH Lubník připravili sousedské
posezení, jehož součástí byla hasičská soutěž pro děti, která se těšila velké
oblibě. Děti byly rozděleny do kategorií podle věku a odnesly si domů
pěkné odměny a ti nejlepší i poháry a medaile. V říjnu se situace opět
zhoršila a další akce už jsme pořádat nemohli. Rozhodli jsme se alespoň
odměnit všechny děti, které nám poslaly fotku, na které pouští draka.
Pohyb na čerstvém vzduchu je ideální prevencí všech nemocí, a proto na
něj nesmíme zapomínat a tyto aktivity bychom měli podporovat.
Co říci závěrem? Všem Vám přejeme hodně zdraví, krásné Vánoce s těmi,
které máte rádi a v novém roce se na Vás budeme těšit a věříme, že pro
Vás vymyslíme zase nějaké zajímavé aktivity.
Za TJ Sokol Lubník
Eliška Čapková
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TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT ZRUŠEN
Vzhledem k epidemiologickým opatřením jsme se rozhodli, že tříkrálový
koncert se v lednu 2021 konat nebude.
foto: M. Janská

foto z roku 2020: Z. Brejša

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Martin P. Totušek, starosta – 724 189 791
Obecní úřad Lubník (pevná linka) – 465 381 026
Bezplatná linka ke koronaviru – 1221
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje – 466 052 338
Orlickoústecká nemocnice – 465 710 111
Svitavská nemocnice – 461 569 111
Obvodní oddělení Policie ČR Lanškroun – 974 580 731
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ROZPIS ÚMYSLŮ MŠÍ SVATÝCH – KOSTEL SV. PETRA A PAVLA
V LUBNÍKU
Vigilie slavnosti – Narození Páně

24.12.

ČT 20:30

25.12.

PÁ 08:00

Slavnost – Narození Páně

26.12.

SO 08:00

Svátek – sv. Štěpána, prvomučedníka

27.12.

NE 08:00

svátek Svaté rodiny

30.12.

ST 16:30

01.01.

PÁ 07:45

Slavnost – Matky Boží, Panny Marie

03.01.

NE 07:20

ze slavnosti Zjevení Páně (Tří králů)

Za živé + farníky a dobrodince

foto: CBS
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VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA OBCHODU SE SMÍŠENÝM ZBOŽÍM
V LUBNÍKU
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