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PF 2022 

 
 

Vážení spoluobčané,  

obecní sromeček po roce zase svítí, Betlém zdobí park na návsi, což nám 

jednoznačně dává najevo, že přichází Vánoce a konec roku se 

nazadržitelně blíží.  

Chtěli bychom proto poděkovat všem, kdo se po celý rok 2021 podílel na 

organizování a chodu obce Lubník. Dovolte nám, abychom Vám všem 

popřáli krásné, klidné, přátelské a pohodové Vánoce, aby jejich atmosféra 

přetrvala a úspěchy příštího roku ať předstihnout roky minulé. V závěru 

přejeme, abyste si užili alespoň pár dní klidu a odpočinku strávených se 

svými blízkýkmi.  

Do nového roku Vám přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti. 

Ať je nový rok plný radostných chvil a splněných přání.  
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VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 22.09.2021 

• Usnesení č. 47/2021: Zastupitelstvo obce Lubník určilo ověřovateli 

zápisu Elišku Čapkovou a Hanu Brejšovou a zapisovatelem Martina  

P. Totuška. 

Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Karel, Klug) 

• Usnesení č. 48/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo program 

zasedání dne 22.09.2021.  

Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Karel, Klug) 

• Usnesení č. 49/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo kontrolu 

usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 07.07.2021.  

Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Karel, Klug) 

• Usnesení č. 50/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo rozpočtové 

opatření č. 14 k rozpočtu obce na rok 2021: 

- navýšení výdajů ve výši 53.000 Kč v paragrafu 3639 – Komunální služby  

a územní rozvoj, v položce 5171 – Opravy a udržování; 

- navýšení výdajů ve výši 12.000 Kč v paragrafu 3639 – Komunální služby  

a územní rozvoj, v položce 6130 – Pozemky; 

- snížení výdajů ve výši 30.000 Kč v paragrafu 3412 – Sportovní zařízení,  

v položce 5171 – Opravy a udržování; 

- snížení výdajů ve výši 35.000 Kč v paragrafu 3612 – Bytové hospodářství, 

v položce 5171 – Opravy a udržování.   

Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Karel, Klug) 

• Usnesení č. 51/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo rozpočtové 

opatření č. 15 k rozpočtu obce na rok 2021: 

- snížení příjmů ve výši 45.000 Kč, v položce 4116 – ostatní neinvestiční 

přijaté transfery ze státního rozpočtu; 

- snížení výdajů ve výši 33.633 Kč, v paragrafu 3745 – Péče o vzhled obce  
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a veřejnou zeleň, v položce 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním 

poměru; 

- snížení výdajů ve výši 8.340 Kč, v paragrafu 3745 – Péče o vzhled obce  

a veřejnou zeleň, v položce 5031 – Povinné pojistné na sociální 

zabezpečení; 

- snížení výdajů ve výši 3.027 Kč, v paragrafu 3745 – Péče o vzhled obce  

a veřejnou zeleň, v položce 5032 – Zdravotní pojištění. 

Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Karel, Klug) 

• Usnesení č. 52/2021: Zastupitelstvo obce Lubník rozhodlo úplatně 

nabýt do majetku obce spoluvlastnické podíly k pozemkům p. č. 12/3 

– zahrada, o celkové výměře 101 m2 a p. č. 967/48 – vodní plocha,  

o celkové výměře 225 m2 obojí v k. ú. Lubník z podílového 

spoluvlastnictví pana V. K, bytem xxx (podíl 1/10), pana F. K., bytem 

xxx (podíl 6/10), pana P. K., bytem xxx (podíl 1/10) a paní A. P., bytem 

xxx (podíl1/10), a to za jednotkovou cenu 50 Kč/m2, jež bude mezi 

prodávající rozdělena podle jejich spoluvlastnických podílů. 

Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Karel, Klug) 

• Usnesení č. 53/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo záměr 

prodeje dílu „a“ z pozemku p. č. 971 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace, v k. ú. Lubník o celkové výměře 166 m2, který vznikl 

oddělením na základě geometrického plánu č. 462-300/2021 ze dne 

19.08.2021, z pozemku p. č. 971 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

o celkové výměře 1380 m2, nacházejícím se v k. ú. Lubník, který je 

zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 

Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. 

Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Karel, Klug) 

• Usnesení č. 54/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo uzavření 

Smlouvy o podmínkách provedení stavby s Pardubickým krajem, 
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Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice; IČO: 70892822 k akci 

„Chodník k horní zastávce v Lubníku“. 

Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Karel, Klug) 

• Usnesení č. 55/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo uzavření 

Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při 

realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní se 

společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústín nad 

Labem; IČO: 27295567 k akci „Technická infrastruktura na p.p.č. 

2229/2, k.ú. Lubník“. 

Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Karel, Klug) 

 

VÝPIS USNESENÍ ZASUPITELSTVA OBCE ZE DNE 10.11.2021 
• Usnesení č. 56/2021: Zastupitelstvo obce Lubník určilo ověřovateli 

zápisu Jakuba Karla a Petra Kluga a zapisovatelem Martina P. Totuška. 

Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 57/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo program 

zasedání dne 10.11.2021.  

Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 58/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo kontrolu 

usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 22.09.2021.  

Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 59/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo Smlouvu  

o budoucí kupní smlouvě č. IV-12-2023656 se společností ČEZ 

Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín; 

IČO: 24729035.   

Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x PROTI (Klug) 

• Usnesení č. 60/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo Smlouva  

o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2021_0078 
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se společností CETIN a.s, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9  

IČO: 04084063. 

Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 61/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo Smlouvu  

o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné 

prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

z rozpočtu Pardubického kraje pro rok 2021 (ev. č. OKŘ/21/74969).  

Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 62/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo prodej dílu 

„a“ z pozemku p. č. 971 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. 

Lubník o celkové výměře 166 m2, který vznikl oddělením na základě 

geometrického plánu č. 462-300/2021 ze dne 19.08.2021, z pozemku 

p. č. 971 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře  

1380 m2, nacházejícím se v k.ú. Lubník, který je zapsán na listu 

vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, 

Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, panu J. B., 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: 7 x PRO 

• Usnesení č. 63/2021: Zastupitelstvo obce Lubník podle článku IV.  

odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo 

režim zákona rozhodlo o výběru zhotovitele „Modernizace spolkové 

místnosti s kuchyní – stavební úpravy“, kterým je společnost ISOTEP 

s.r.o., Královéhradecká 1089, 56201 Ústí nad Orlicí; IČO: 25263498, 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. 64/2021: Zastupitelstvo obce Lubník podle článku IV. odst. 

1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim 

zákona rozhodlo o výběru dodavatele „Modernizace spolkové 

místnosti s kuchyní – vybavení kuchyně“, kterým je Tomáš Jurajda, 

Lubník 88, 56301 Lanškroun; IČO: 75935473, dle cenové nabídky  

z výběrového řízení a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo. 

Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 65/2021: Zastupitelstvo obce Lubník podle článku IV.  

odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo 

režim zákona rozhodlo o výběru zhotovitele „Obnova jihovýchodní  

a jihozápadní části hřbitovní zdi v Lubníku“, kterým je společnost 

BEHOS CZ s.r.o., Jevíčská 92/19, 57101 Moravská Třebová;  

IČO: 06209360, dle cenové nabídky z výběrového řízení a pověřuje 

starostu obce k uzavření smlouvy o dílo. 

Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 66/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo snížení ceny 

díla „Posílení funkčnosti krajinných prvků podél cesty v Lubníku“  

o 4.290 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce k uzavření Dodatku č. 1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 26.03.2021. 

Výsledek hlasování: 7 x PRO 

 

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 15.12.2021 
• Usnesení č. 67/2021: Zastupitelstvo obce Lubník určilo ověřovateli 

zápisu Radku Karlovou a Karla Šilara a zapisovatelem Martina  

P. Totuška. 

Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 

• Usnesení č. 68/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo program 

zasedání dne 15.12.2021.  

Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 
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• Usnesení č. 69/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo kontrolu 

usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 10.11.2021.  

Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 

• Usnesení č. 70/2021: Zastupitelstvo obce Lubník projednalo 

předložený návrh rozpočtu obce Lubník na rok 2022. Zastupitelstvo 

obce Lubník schvaluje: 

- rozpočet obce Lubník na rok 2022 dle přílohy č. 2, který počítá: 

- s celkovými příjmy: 12.750.000 Kč 

- s celkovými výdaji: 13.750.000 Kč 

- zapojení prostředků z minulých let ke splátkám úvěrů, které činí  

462.427 Kč 

- závazné ukazatele rozpočtu obce Lubník na rok 2022 dle přílohy č. 3 

Rozpočet je koncipován jako schodkový. Schodek rozpočtu ve výši 

1.000.000 Kč bude pokryt přebytky z minulých let. 

Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 

• Usnesení č. 71/2021: Zastupitelstvo obce Lubník rozhodlo poskytnout 

dotaci ve výši 60.000 Kč Petře Bernátkové, Tatenice 180, Lanškroun,  

IČo 75272911, na provoz obchodu se smíšeným zbožím a uzavřít 

příslušnou veřejnoprávní smlouvu dle přílohy č. 4. 

Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 

• Usnesení č. 72/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo podání 

žádosti o poskytnutí dotace k akci „Rekonstrukce místních komunikací 

v Lubníku“ dle vyhlášené výzvy č. 1/2022/117D8210 z podprogramu 

„Podpora obnovy a rozvoje venkova“ pro dotační titul „Podpora 

obnovy místních komunikací“ v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.  

Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 

• Usnesení č. 73/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo vydání 

obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství, ve znění dle přílohy č. 5. 
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Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 

• Usnesení č. 74/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo vydání 

obecně závazné vyhlášky č. 2/2021, o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství, ve znění dle přílohy č. 6. 

Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 

• Usnesení č. 75/2021: 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 01.01.2022 do 31.12. 2022. 

Výsledek hlasování: 4 x PRO, 1 x ZDRŽEL SE (Brejšová), 2 x NEPŘÍTOMEN 

(Čapková, Klug) 

• Usnesení č. 76/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo rozpočtové 

opatření č. 24 k rozpočtu obce na rok 2021: 

- navýšení výdajů ve výši 155.000 Kč v paragrafu 2310 – pitná voda, 

v položce 6121 – budovy, haly a stavby; 

- navýšení výdajů ve výši 30.000 Kč v paragrafu 3633 – výstavba a údržba 

inženýrských sítí, v položce 5169 – ostatní služby; 

- navýšení výdajů ve výši 70.000 Kč v paragrafu 2212 – silnice, v položce 

5171 – opravy a udržování; 

- snížení výdajů ve výši 255.000 Kč v paragrafu 3613 – nebytové 

hospodářství, v položce 6121 – budovy, haly a stavby. 

Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 

• Usnesení č. 77/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo navýšení 

ceny díla „Vrtaná studna na ppč. 2127, k.ú. Lubník“ o 82.780 Kč bez 

DPH a pověřuje starostu obce k uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě  

o dílo ze dne 27.08.2021. 

Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 
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• Usnesení č. 78/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo navýšení 

ceny díla „Tech. infrastruktura na pozemku p. č. 2229/2“ o 25.500 Kč 

bez DPH a pověřuje starostu obce k uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 

o dílo ze dne 11.02.2021. 

Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 

• Usnesení č. 79/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo plán 

inventur k provedení inventarizace majetku a závazků obce Lubník  

na rok 2021, ve znění dle přílohy č. 7. 

Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 

• Usnesení č. 80/2021: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo Smlouvu  

č. 1190900872 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí České republiky na projekt „Regenerace zeleně v intravilánu 

obce Lubník“. 

Výsledek hlasování: 5 x PRO, 2 x NEPŘÍTOMEN (Čapková, Klug) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lubnik.cz/


CO NÁS ČEKÁ 

OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK 11 zdarma 

MK ČR E 22470 www.lubnik.cz 23.12.2021* ročník XX * číslo 4 

 

 

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY  

Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

konaných ve dnech 08. - 09.10.2021 bylo v obci Lubník odevzdáno 185 

platných hlasů, volební účast činila 69,03 %. Vyšší byla pouze v roce 1998 

(77,83 %) a v roce 1996 (85,07 %). 

Nejvíce hlasů v naší obci získalo hnutí ANO 2011 (46 hlasů - 24,86 %), dále 

pak SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP (42 hlasů - 22,70%), PIRÁTI a STAROSTOVÉ 

(24 hlasů - 12,97 %) a PŘÍSAHA Roberta Šlachty (16 hlasů - 8,64 %),  

za kterou z 5. místa na kandidátní listině v Pardubickém kraji kandidoval 

rodák Lukáš Hoza, 44 let, povoláním automechanik. 
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Předsedkyní volební komise byla paní Marta Vyhnálková, členem Jana 

Škaroupková, Adam Brejša, zapisovatelkou Věra Šemberová.  

 

PERSONÁLNÍ ZMĚNY 

K 30.11.2021 byl ukončen pracovní poměr se zaměstnancem panem Janem 

Dolečkem.  

 

OBEC PROJEVILA ZÁJEM O VÝKUP POŽÁRNÍ NÁDRŽE 

Obec projevila zájem o pozemky zátopy požární nádrže za horní zastávkou. 

Pozemky byly ve vlastnictví pěti osob, se všemi byl prodej během léta 

dohodnut. Nicméně jedna z majitelek zemřela a prodej jejího podílu bude 

dořešen dodatečně po skončení dědického řízení. Cena výkupu pozemků 

byla se všemi spoluvlastníky smluvena ve výši 50 Kč za m2.   

foto: R. Karlová 

http://www.lubnik.cz/
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VYBUDOVÁNÍ TRAFOSTANICE 

Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o budoucí kupní smlouvě  

se společností ČEZ Distribuce. Záměrem ČEZ je vybudovat u čp. 5 novou 

distribuční trafostanici 22/0,4 kv. Tato akce je vyvolána přípravou dvanácti 

nových stavebních parcel na pozemku p. č. 2229/2, zároveň k budoucímu 

posílení vedení z důvodu přibývání elektromobilů nebo fotovoltaických 

systémů. K trafostanici povede nové kabelové vedení souběžně s hlavní 

komunikací s pravděpodobným uložením v obecní parcele chodníku, které 

bude svedeno ze stávajícího venkovního vedení vysokého napětí u kostela. 

 

SCHVÁLENÉ STAVEBNÍ POVOLENÍ NA CHODNÍK 

Začátkem listopadu 2021 bylo vydáno stavební povolení na projektovou 

dokumentaci tzv. „Chodník k horní zastávce v obci Lubník“.  Realizace 

chodníku bude podmíněna schválenou dotací. Předpoklad vypsání výzvy 

dle sdělení Místní akční skupiny Lanškrounsko je v polovině roku 2022.  

 

POKRAČUJÍCÍ REKONSTRUKCE OBECNÍHO SÁLU 

Práce na realizaci opravy obecního sálu probíhají dle plánu a na základě 

dohody se stavbyvedoucím. Dokončuje se přístavba včetně střechy, byly 

osazena nová okna, bylo dokončeno otlučení starých omítek. Následně 

mají započít technické instalace a práce na krovu.  

S ohledem na pokračující rekonstrukci sálu bylo nutné pořešit stávající 

úpravu vrat u hasičské zbrojnice. Místní hasiči svépomocí vybourávají nová  

http://www.lubnik.cz/
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vrata, probíhá zazdění stávajících. S ohledem na vozovou techniku hasiči 

uvítali možnost vrat větších rozměrů. Zastupitelé souhlasili s přesunem 

stávajících posuvných vrat do nové garáže v bývalých skladových 

prostorách obchodu a zakoupení nových posuvných vrat od společnosti 

Herakles s. r. o. za cenu 71 tis. Kč bez DPH. Součástí nabídky je i demontáž 

a následná montáž stávajících vrat. Nárůst nákladů u nových vrat bude 

kompenzován cca 40 tis. Kč na straně méněprací za nová ocelová vrata, 

která jsou součástí projektu na rekonstrukci sálu.  

foto: R. Karlová 

foto: R. Karlová 
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V minulém zpravodaji jsme Vás informovali o obrazových náčrtech dokumentace 

rekonstrukce sálu. Druhá fotografie však byla dokumentací původní. Za chybu se 

omlouváme a přidáváme fotografii aktuální projektové dokumentace zahrnující 

změnu na projektu rekonstrukci sálu.  

UZAVŘENÍ KRAVÍNA NENÍ V PLÁNU 

Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek, významný zaměstnavatel 

v oblasti zemědělské prvovýroby, propouští. Jedním z úsporných opatření, 

o kterém se mezi lidmi hovořilo, bylo uzavření kravína v Lubníku. Pan 

starosta byl na osobním setkání s předsedou ZOD J. Vinduškou ubezpečen, 

že o uzavření kravína v Lubníku se neuvažuje.   

Pozn.: V letech 1958-1960 si družstvo vybudovalo vlastní kravín, a tím 

zahájilo výstavbu hospodářského střediska v Lubníku.  

http://www.lubnik.cz/
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SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU PŘES 

ZIMU PŘERUŠEN  

Sběr elektrozařízení a velkoobjemového odpadu je od prosince přerušen. 

Občané mohou své odpady znovu odevzdat bezplatně na sběrném místě 

na čp. 5 od dubna 2022, a to vždy poslední středu měsíci. Konkrétně se 

bude jednat o tyto termíny: 27.04., 25.05., 29.06., 27.06., 31.08., 28.09., 

26.10.2022. Sběr bude umožněn za přítomnosti obecního zaměstnance 

v čase od 16 do 18 hodin. Prosíme občany, aby upřednostňovali odevzdání 

elektrozařízení na čp. 5 před odvozem nebezpečného odpadu od firmy 

EKOLA. Firma EKOLA za vývoz elektronického odpadu obci účtu nemalé 

částky, kdežto vývoz elektrického z čp. 5 zajišťuje firma Rema pro obec 

zcela zdarma.  

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OD LEDNA 2022 

V sobotu 23. října 2021 byly na náklady obce instalovány čipy a inteligentní 

známky na všechny sběrné nádoby na směsný komunální odpad. V roce 

2022 budou všechny sběrné nádoby na směsný komunální odpad váženy, 

výsledky budou průběžně vyhodnocovány a na jejich základě budou určena 

nová pravidla pro stanovení výše poplatku za komunální odpad pro rok 

2023, a to dle vyprodukovaného směsného komunálního odpadu.  

V prosinci si mohli občané vyzvednout do každé domácnosti 2 kusy nových 

plastových sběrných nádob o velikosti 240 l na plast a papír. Od ledna se 

zavádí nový systém svozu separovaného odpadu, tzv. dům od domu – 

„door to door“. Na dosavadním místě, kde dáváte nádobu na komunální 

odpad, budete dávat nádoby na sběrný odpad. Četnost svozu těchto nádob 

je stanovena na jedenkrát za měsíc. Na současném sběrné místě  

http://www.lubnik.cz/
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za hospodou zůstanou ještě žluté a modré kontejnery do ledna 2022. 

Postupně, budou odstraněny. Zůstanou zde pouze nádoby na sklo, textil  

a jedlé oleje a tuky. Systém svozu dům od domu je moderním systémem 

sběru separovaného odpadu, který by měl přinést snížení docházkové 

vzdálenosti, eliminovat nepořádek na sběrném místě za hospodou  

a podpořit motivaci občanů třídit odpad, a tak snižovat množství směsného 

komunálního odpadu končícího na skládce.  

 

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2022 

POPLATEK ZE PSŮ 

Místní poplatek ze psů platí osoba, která je přihlášena nebo má sídlo na 

území obce Lubník. Poplatek je splatný nejpozději do 31.03.2022. Výše 

poplatku na rok 2022 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 (nikoliv jméno psa      ). Poplatek 

ze psů je upraven Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2019, o místním 

poplatku ze psů, která byla schválena zasedání zastupitelstva obce 

s účinností od 01.01.2020.  

Upozorňujeme majitelé psů, aby důsledně zajistili nošení 

kovové známky na obojku psa. Tuto kovovou známku obdrží 

majitelé při registraci. Tato známka slouží jako identifikátor 

http://www.lubnik.cz/
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při ztrátě nebo zaběhnutí psa. Prostřednictvím čísla na známce je pes 

snadno rozpoznán, následně je zkontaktován jeho majitel.  

POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU 

Od 01.01.2022 bude účinná Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním 

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Sazba za poplatek 

komunálního odpadu je 550 Kč na poplatníka. Poplatek je splatný 

jednorázově, a to nejpozději do 31.03.2022. 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).  

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.  

Od nového roku se nebudou na popelnice lepit známky, jsou nahrazeny 

čipem.  

UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

Informujeme, že 27. prosince bude 

obecní úřad uzavřen. Ve středu  

29. prosince budou úřední hodiny 

zkráceny, a to pouze na dopoledne 

od 9 do 11 hodin.  

 
foto: M. Šubrtová 
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ROZPOČET OBCE LUBNÍK NA ROK 2022 

Rozpočet obce Lubník na rok 2022 byl schválen zastupitelstvem obce 

15.12.2021. Rozpočet na rok 2022 byl schválen jako schodkový s celkovými 

příjmy 12.750.000 Kč a celkovými výdaji 13.750.000 Kč.  Schodek rozpočtu 

ve výši 1.000.000 Kč bude kryt z naspořených prostředků z minulých let.  

Splátky úvěrů budou v roce 2022 činit 462.427 Kč a budou pokryty 

zapojením prostředků z minulých let. Obec splácí dva úvěry, a to na 

rekonstrukci bytového domu čp. 2 (úvěr bude splacen v září r. 2024)  

a zasíťování pod čp. 5 (úvěr bude splacen v prosinci r. 2023).  

PŘÍJMY 

Rozpočtové příjmy zahrnují daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové 

příjmy a přijaté transfery.  

Rozpočet na rok 2022 počítá s daňovými příjmy ve výši 5.244.900 (41 % 

z celkových příjmů). Rozpočet daňových příjmů z výnosů sdílených daní na 

rok 2022 byl proveden dle poslední zveřejněné predikce daňových příjmů 

Ministerstva financí ČR ze dne 30.08.2021. Daňové příjmy dále tvoří příjmy 

z výlučných daní (daň příjmu právnických osob za obec a daň 

z nemovitostí). Do daňových příjmů dále patří místní a správní poplatky. 

Obec inkasuje příjmy z místních poplatků zahrnující poplatek za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování odpadu  

a poplatek ze psů. 

Nedaňové příjmy patří do kategorie vlastních příjmů obce, které spadají do 

samostatné kompetence vedení obce a mohou být používány ke krytí  

výdajů, o kterých rozhoduje výhradně samospráva. Rozpočet na rok 2022  
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počítá s nedaňovými příjmy ve výši 874.445 Kč (7 % z celkových příjmů). 

Mezi významné příjmové položky spadající do této kategorie patří příjmy 

z pronájmu obecního majetku, prodeje vytěženého dřeva, dodávek vody 

nebo příjem za tříděný odpad od firmy EKO-KOM, a.s. 

Kapitálové příjmy tvoří příjmy z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí 

v majetku obce. Rozpočet na rok 2022 počítá s kapitálovými příjmy ve výši 

420.000 Kč (3 % z celkových příjmů). Kapitálové příjmy pro rok 2022 

zahrnují inkaso splátek hypotečního úvěru na bytový dům čp. 2 a přilehlých 

sklípků s garážovým stání, a to od jednotlivých nájemníků.   

Rozpočet na rok 2022 počítá s přijatými transfery ve výši 6.210.655 Kč  

(49 % z celkových příjmů). Do schváleného rozpočtu přijatých transferů lze 

zapojit příspěvek na výkon státní správy (pro rok 2022 ve výši 117.300 Kč) 

a dále transfery, které jsou v době schvalování rozpočtu písemně potvrzeny 

poskytovatelem. Jedná se o dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR  

na rekonstrukci sálu a výstavbu multifunkčního hřiště, Ministerstva 

zemědělství na obnovu hřbitovní zdi, Státního zemědělského intervenčního 

fondu na opravu spolkové místnosti s kuchyní a pořízení příslušenství 

k vyvážečce (sklopná korba a půdní lopata).   

VÝDAJE 

Rozpočtové výdaje se dělí na běžné a kapitálové. Závazné ukazatele 

výdajové strany rozpočtu jsou schváleny na úrovni paragrafů rozpočtové 

skladby. Pokud je potřeba provést přesun v rámci jednotlivých paragrafů je 

to nutné provést formou rozpočtového opatření. 

Běžné výdaje jsou použity k zajištění každodenního provozu obce – nákup 

materiálu a služeb, opravy, výplaty zaměstnanců, odměny zastupitelů, 
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podlimitní technická zhodnocení, aj. Dále je zde zahrnuta oprava hřbitovní 

zdi, oprava spolkové místnosti s kuchyní či pořízení nábytku na sál a nájem 

za popelnice tříděného odpadu. Rozpočet na rok 2022 počítá s běžnými 

výdaji ve výši 4.801.300 Kč (34 % celkových výdajů).  

Kapitálové výdaje tvoří investice do majetku obce. Rozpočet na rok 2022 

počítá s kapitálovými výdaji ve výši 8.948.700 Kč (65 % celkových výdajů). 

Mezi nejvýznamnější investiční akce bude v roce 2022 patřit: 

• nákup příslušenství k vyvážečce (sklopná korba a půdní lopata) – 

250.000 Kč 

• výstavba multifunkčního hřiště – 2.291.000 Kč 

• rekonstrukce sálu – 5.186.700 Kč (858.400 Kč uhrazeno v roce 2021) 

Schválený rozpočet obce Lubník na rok 2022 v úplném rozsahu členěném 

dle rozpočtové skladby je k dispozici na webu obce www.lubnik.cz v sekci 

Dokumenty/Rozpočty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: ilustrační foto 
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CENY VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2022 

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, 

a.s. (dále jen VAK) na svém zasedání dne 26. 11. 2021 posoudilo všechny 

závazné podmínky cenové regulace oboru, kde jsou ceny vodného  

a stočného zařazeny mezi komodity, jejichž ceny jsou tzv. „věcně 

usměrňované“. Při tom vzalo v úvahu předpokládaný vývoj cen všech 

vstupů, zvážilo sociální dopady zvýšení cen vodného a stočného a rozhodlo 

o stanovení cen v oblasti, kde VAK vlastní i provozuje vodárenskou 

infrastrukturu, pro rok 2022 takto:  

Odběratelé na většině území obsluhovaného společností VAK tak zaplatí  

v roce 2022 za 1 m3, tj. 1 000 litrů vody 93,28 Kč/m3 včetně DPH. Cena  

za výrobu a dodávku 1 litru pitné vody včetně následného odkanalizování 

a vyčištění vyprodukované odpadní vody tak stále činí méně než 10 haléřů. 

Při průměrné spotřebě 100 l na osobu a den, tj. cca 36,5 m3 za rok je 

měsíční výdaj za vodné a stočné jednoho obyvatele přibližně 284 Kč, oproti 

cenové úrovni roku 2021 se jedná o zvýšení o cca 15 Kč za měsíc. 
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V roce 2021 činil součet cen vodného a stočného 88,33 Kč/m3 včetně 

DPH. Oproti cenám platným v roce 2021 tak dochází k navýšení vodného  

a stočného celkem o 5,6 % (z toho vodné 7,8 %, stočné 3,6 %). 

Společnost VAK v současné době postupně dokončuje tři významné 

vodohospodářské projekty, které jsou podporovány z Operačního 

programu Životní prostředí, zaměřené na dlouhodobý dostatek kvalitní 

pitné vody a čištění vod odpadních. Celkové investiční náklady bez DPH činí 

319,1 mil. Kč, z toho vlastní zdroje společnosti VAK budou činit minimálně 

148,9 mil Kč. a jsou z větší části financovány bankovním úvěrem. Dotace 

SFŽP bude poskytnuta ve výši cca 170,2 mil. Kč a podmínkou jejího čerpání 

je také budoucí dostatečná tvorba prostředků na obnovu takto pořízeného 

majetku. 

V roce 2022 se bude společnost muset vypořádat s rostoucími cenami 

většiny důležitých vstupů, přičemž většinou jde o růsty velmi výrazně 

převyšující míru inflace. Za zmínku stoji zejména tyto faktory: 

▪ Bezprecedentní růst cen energií, který i přes veškerou snahou o včasnou 

fixaci a pečlivý výběr dodavatelů přesáhne 27 %. To u vodného představuje 

více než 60 haléřů na m3 a u stočného dokonce 95 haléřů  

na m3. 

▪ Nárůst cen stavebních prací a materiálu potřebného na opravy, což  

ve vodném i přes veškerou racionalizaci těchto činností znamená více než 

70 haléřů na m3. 

▪ Nárůst odpisů investičního majetku vlivem postupného zprovozňování 

velkých investičních akcí. 

http://www.lubnik.cz/


CO NÁS ČEKÁ 

OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK 25 zdarma 

MK ČR E 22470 www.lubnik.cz 23.12.2021* ročník XX * číslo 4 

 

 

▪ Zákonná povinnost tvorby finančních zdrojů na obnovu 

vodohospodářské infrastruktury (tato povinnost vyplývá rovněž  

z podmínek přijímání dotací ze Státního fondu životního prostředí),  

▪ Potřeba vybavovat sítě stále nákladnější technologií dálkového 

sledování, což do budoucna přinese významné úspory jak společnosti, tak 

našim odběratelům, ale v počátku to znamená nezanedbatelné náklady. 

▪ Růst cen dalších vstupů jako jsou chemikálie a prakticky veškeré služby 

a stejně tak potřeba reagovat na situaci na trhu práce a zajistit tomu 

odpovídající růst mezd či nutnost akceptovat poměrně rychlý růst 

úrokových sazeb úvěrů. 

▪ Trvající nutnost zajistit ve zvýšené míře dohled nad zdravotní 

nezávadností dodávané pitné vody a také dostatečnou frekvenci testování 

zaměstnanců a kvalitní ochranné pomůcky pro zaměstnance v souvislosti 

s pandemií COVID-19, zejména ty, kteří pracují jako obsluha čistíren 

odpadních vod. 

Společnost VAK si uvědomuje, že úplné přenesení rostoucích nákladů  

na spotřebitele by mohlo znamenat velkou zátěž pro domácnosti a firmy 

v regionu. Proto bude dále hledat možnosti, jak svoji práci zefektivnit a je 

také připravena akceptovat dočasné snížení svého zisku, který je i tak 

z většiny investován zpět do infrastruktury.  

Spotřeba k 31.12.2021 bude v souladu se zákonem a odběratelskými 

smlouvami stanovena výpočtem z denních spotřeb fakturovaného období. 

Odběratel má také možnost stav vodoměru k 31.12.2021 nahlásit.  
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Z důvodu nutnosti okamžitého zpracování tak musí učinit nejpozději  

do 4. ledna 2022, 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). 

Ing. Bohumil Vaňous, ředitel  

 

 

 

foto: ilustrační foto 
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VÝLET DO NOVÝCH HRADŮ 

Klub důchodců v Lubníku se vydal dne 26.8.2021 na výlet do Nových Hradů. 

Nejdříve jsme si prohlédli cyklistické muzeum a také velmi zajímavou galerii 

anglických klobouků, která zaujala hlavně ženy. Využili jsme šanci si některé 

vyzkoušet a byla to opravdu dobrá zábava… Následně jsme si prohlédli 

samotný zámek a přilehlý krásný park, který upravují hlavně vlastníci 

zámku - manželé Kučerovi. Potom už nás čekal společný oběd na chatě 

Polanka, dobré jídlo, káva i zákusky nám všem chutnaly. Pokračovali jsme 

na Růžový palouček, kde nás již očekával Mgr. Miloš Krejčí, který nás velice 

poutavým vyprávěním provedl historií tohoto místa. Dle pověsti se  

na tomto místě loučili čeští bratři s rodnou zemí při jejich odchodu do 

ciziny. Plni zážitků a dojmů jsme se vydali na cestu domů. 

Počasí nám sice moc nepřálo, ale přesto se nám všem výlet líbil. 

Emilie Tomanová 

 

 

 

 

 

 

 

 
foto: M. Janská, V. Knápková 
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PODVEČERNÍ SETKÁNÍ S KARLEM GOTTEM  

Jméno Karel Gott znají jeho vrstevníci, lidé středního věku, ale i malé děti. 

Když zemřel, najednou tady nebyl a nám všem bylo z jeho odchodu tak 

nějak smutno…. Natočený celovečerní dokument Olgy Malířové Špátové  

o jeho životě byl důvodem naší společné návštěvy kina v Lanškrouně dne 

7.10.2021. Znovu jsme byli na jeho koncertech v době největší slávy, viděli 

jsme jeho štěstí v rodinném kruhu a nakonec i pohled na smrtelně 

nemocného člověka, který ví, že z dalšího boje s nemocí už vítězně nevyjde. 

Dojemnou tečkou 

celého filmu už bylo jen 

poslední rozloučení  

s tímto úžasným 

člověkem. Odcházeli 

jsme z kina tak nějak 

jinak, trochu dojatí, 

trochu smutní, ale 

spokojení.  

Marie Janská 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: M. Janská 
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BESEDA S DŮCHODCI 

Pandemie v roce 2020 postihla i tradiční besedu s důchodci, ta se uskutečnila 

po dvou letech. Pozvání Obecního úřadu Lubník přijalo dne 29. září 2021 

celkem 25 seniorů. V úvodu seznámil starosta hosty s děním v obci, 

místostarostka doplnila komentář k rozpočtu. Vedení obce pak poděkovalo 

paní Janské za příkladné a akční vedení klubu a za milou spolupráci. Hlavním 

programem byla ochutnávka vín z vinotéky Poklady z Moravy v podání 

manželů Ivy a Jakuba Martincových. Manželé svými poznatky, velmi 

sympatickým projevem a životním příběhem okouzlili hosty natolik, že se 

pilo, hodovalo a dokonce došlo i na taneček za doprovodu hudební kapely 

Jiřího Hurycha. Děkujeme všem, kteří přijali naše pozvání a paní hospodské, 

že se postarala o výbornou večeři.  

Radka Karlová 

 

foto: R. Karlová 
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KONCERT VĚRY MARTINOVÉ  

Populární česká zpěvačka, kytaristka a autorka Věra Martinová přijela  

se svojí částečně oslabenou kapelou Meritum do Lanškrouna 4.12.2021  

na svůj vánoční koncert. Legendární hity i vánoční koledy nám připomněly 

přicházející adventní čas. Na chvíli jsme odložili svoje každodenní starosti  

a byli jsme rádi opět chvíli spolu... s lubnickými seniory, se svými 

kamarády... 

Marie Janská 

 

 

 

 

 

 

 

foto: M. Janská 

foto: M. Janská 

foto: ilustrační 
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5. ROČNÍK DRAKIÁDY TJ SOKOL LUBNÍK 

To počasí ale napínalo. Ráno 9. října nebe jako vymalované, ale lísteček se 

ani nepohnul. Naštěstí kolem poledne se vítr rozfoukal, a to vytvořilo 

ideální podmínky pro krásné výkony našich draků. Většina dětí, za 

dopomoci rodičů, dokázala draky vypustit na celou délku provázku. Pár 

nezbedných dráčků se dokonce vytrhlo z rukou svých majitelů. Vyzdvihnout 

musíme také výkon naší skvělé a spravedlivé poroty a také výborné 

občerstvení. Podzimní sluníčko nás všechny naplnilo energií a společně 

jsme strávili příjemné odpoledne. Celou akci jsme zakončili předáním 

diplomů a odměn v kategorii letec, povaleč a krasavec. Tak zase příští rok 

nashledanou! 

Eliška Čapková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
foto: E. Čapková 

http://www.lubnik.cz/


CO NÁS ČEKÁ 

OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK 35 zdarma 

MK ČR E 22470 www.lubnik.cz 23.12.2021* ročník XX * číslo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: E. Čapková 
foto: E. Čapková 

foto: E. Čapková 

http://www.lubnik.cz/


CO NÁS ČEKÁ 

OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK 36 zdarma 

MK ČR E 22470 www.lubnik.cz 23.12.2021* ročník XX * číslo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto: R. Karlová 

foto: E. Čapková 

foto: E. Čapková 

http://www.lubnik.cz/


CO NÁS ČEKÁ 

OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK 37 zdarma 

MK ČR E 22470 www.lubnik.cz 23.12.2021* ročník XX * číslo 4 

 

 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

Vzhledem k nepříznivé pandemické situaci se mělo rozsvícení vánočního 

stromu konat venku bez tradičních vánočních dílniček. Protože se vládní 

nařízení zpřísnila, rozsvícení stromku bylo zrušeno. V přístřešku za obecním 

úřadem byl postaven stromeček, na který mohly děti 27. listopadu mezi  

15 – 17 hodinou pověsit vyrobenou vánoční ozdobu a na oplátku si odnesli 

čokoládový adventní kalendář.  
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VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA OBCHODU S POTRAVINAMI A 
SMÍŠENÝM ZBOŽÍM  
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ROZPIS ÚMYSLŮ MŠÍ SVATÝCH V KOSTELE SV. PETRA A PAVLA V 
LUBNÍKU 
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