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„Jaro! Venku se probouzí vůně dýchající země, 
vůně rostlin nejrůznějšího charakteru a vzrůstu. 

Je krásné,životodárné a rozdává pro každého stejně. 
Tak jako u rostlin i u lidí,jsou tací,

co mají trny a ostny,s kterými nepříjemně bodají 
-a přesto jsou jedineční a potřební. 

Některý květ voní méně,než jiný, 
abychom si mohly vychutnat krásnou vůni. 

Tak je to i s lidmi.“

Izabela Klimová, Moudra a mezilidské vztahy
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ZPRAVODAJSTVÍ OBECNÍHO ÚŘADU

VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 13. února 2015

 ZO schvaluje kontrolu usnesení ze zasedání ZO dne 10.12.2014

 ZO schvaluje předání Tržního řádu do připomínkového řízení, tj. vyvěšení na úřední desce. 

 ZO shvaluje ponechání sazeb poplatku za odpady pro r. 2015 ve výši 400 Kč pro obyvatele a 550 Kč pro 

podnikatele. Děti do 3 let jsou od poplatku osvobozeny. 

 ZO schvaluje ponechání kontejneru na železný odpad pouze na sběr plechovek a pro větší kusy železného 

odpadu bude určen sběrový termín těsně před odvozem na Technické služby Lanškroun v období jara. 

 ZO schvaluje sběrové termíny pro BIO odpad v měsících září a říjen. 

 ZO schvaluje pachtovní smlouvy ZOD za pronájem pozemků ve vlastnictví obce s nárůstem ceny 

na 19 680 Kč 

 ZO schvaluje smlouvu s knihovnou MÚ Lanškroun s uvedeným každoročním poplatkem 8 Kč za obyvatele.

 Po obdržení žádosti ZO navrhuje a schvaluje přísedícím u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí p. Zdeňka 

Brejšu.

 ZO schvaluje záměr o prodeji pozemku p.p.č. 41/2 v k.ú. Lubník na úřední desce obce Lubník. 

 ZO neschvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 701/17, 700, 701/3 v k.ú. Lubník. 

 ZO schvaluje zprávu o uplatňování územního plánu Lubník za uplynulé období 10/2010 – 10/2014. 

 ZO schvaluje smlouvu s firmou Mix Max-Energetika, s.r.o. o zprostředkování elektronické komunikace 

s fondem životního prostředí ČR a sloučení dvou plateb do jedné. 

 ZO schvaluje příspěvek MAS v hodnotě 20 Kč na obyvatele.  
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VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 31. března 2015

 ZO schvaluje kontrolu usnesení ze zasedání ZO ze dne 13.02.2015

 ZO schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2015 

 ZO schvaluje nařízení obce č. 1/2015 – Tržní řád obce Lubník, kterým se zakazuje podomní 

a pochůzkový prodej v katastru obce Lubník. 

 ZO schvaluje prodej pozemku p.p.č. 41/2 v kú Lubník o celkové výměře 928 m2 Erice Skalické a Josefu 

Holubářovi za cenu 20 Kč/m2 a dále úhradu nákladů na vklad do KN a daně za převod pozemku. 

 ZO schvaluje přidělení pravomocí Sdružení obcí Orlicko pro zastupování na komoditní burze za účelem 

nákupu elektřiny. 

 ZO schvaluje návrh termínu úhrady poplatku za odpady do 30.6.2015.

 ZO schvaluje návrh poplatku za prvního psa 50 Kč a za každého dalšího 100 Kč, dále ZO schvaluje návrh 

termínu úhrady poplatku za psy do 30.6.2015.

 ZO obce schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch RWE a ČEZ distribuce. 



OBECNÍ ZPRAVODAJ
LUBNÍK

duben 2015 ročník XIV, číslo 1 zdarma

strana 4 OBECNÍ ZPRAVODAJ – LUBNÍK duben 2015 * ročník XIV * číslo 1 * zdarma www.lubnik.cz

 P. místostarosta upozornil na situalci týkající se ČOV (čistička odpodních vod). V roce 2013 skončila

platnost povolení vypouštět odpadní vody z čističky. Protože předchozím vedením bylo na tuto záležitost

pozapomenuto, bylo nutné v co nejkratší době zahájit administrativní běh a zažádat o nové pomolení na

vypouštění odpadních vod ČOV. 

 P.místostarosta informoval o poškození druhé zádržné hráze (propad o cca 0,5m), které bylo zjištěno při 

každoročním šetření ŽP MÚ Lanškroun. Toto poškození je bráno jako závada díla a ŽP MÚ Lanškroun 

přislíbilo pomoc při reklamaci závady zádržné hráze. 

 P.starosta informoval ZO o úspěšném konání Tříkrálové sbírky 2. a 3. Ledna 2015. 

 Ve středu 11.2.2015 proběhlo jednání mezi vedením OÚ Lubník a pí. Kubelkovou. Výsledkem jednání 

byla dohoda všech stran o ukončení provádění účetnictví pro obec Lubník paní Kubelkovou k 31.5.2015,

přičemž v průběhu května už by probíhalo zaučování nové/ho učetní/ho s přislíbenou pomocí paní 

Kubelkové.

V průběhu měsíce března však došlo ke změně dohody všech stran, tj. OÚ Lubník, paní Kubelkovou a 

novou paní účetní. Paní Kubelková ukončí svou činnost pro OÚ Lubník k 30.4.2015, nová paní účetní 

L.Malátová nastoupí od 1.4.2015. V průběhu měsíce dubna bude probíhat zaučování a paní L.Malátová 

bude na OÚ Lubník samostatně působit od 1.5.2015.  

 Byla projednávána údržba pozemku p.p.č. 701/14. Kontrolní komise je pověřena prověřit stávající stav 

pozemku, dále možnosti jak pozemek odvodnit, jaká by byla finanční náročnost a možnosti další údržby. 

 Byla diskutována zimní údržba obce a na příští rok se zvažuje stálý zaměstnanec i přes zimu, který by 

měl tuto údržbu zajišťovat. 

 J.Karel informoval přítomné o přípravě návrhů nových pojistných smluv obce Lubník s nižším cenovým 

zatížením pro obec.

 M.Janský informoval o možnosti odstranění satelitu z budovy OÚ Lubník. Dále v této souvislosti

informoval o potřebné změně oprávněné osoby na nynějšího p. starostu u ISDN, mobilní a pevných linek 

na OÚ Lubník. Po změně oprávněné osoby je možný přechod k jinému, cenově  

výhodnějšímu, operátorovi, ovšem při zachování stávajících telefonních čísel. Poplatek za ponechání 

stávajícího telefonního čísla činí cca 1500,- Kč/ 1 linku.  

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
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 M.Janský vznesl návrh na svolávání ZO na pracovní porady a veřejná zasedání prostřednictvím e-mailu,

který byl přijat. 

 Ohledně přípravy rozpočtu pro r. 2015 na zasedání ZO 31.3.2015 předseda finanční komise M.Janský 

seznámil ZO s tvorbou rozpočtu. P. místostarosta P.Klug informoval ZO o změnách ve složení rozpočtu a 

přesunu financí z důvodu zjištění dlužné částky OÚ Lubník u finančního úřadu ve výši cca 260 000,- Kč. 

Dluh vznikl z důvodu porušení rozpočtové kázně, tj. nevyúčtování dotace na místní dětské hřiště ve výši 

cca 130 000,- Kč v roce 2011. Nárůst do výše cca 260 000,- Kč byl způsoben neuhrazením došlého 

platebního výměru v září 2014  v povinném termínu a tím i připočtení 100% penále. Předešlé vedení obce 

Lubník podalo proti platebnímu výměru pouze odvolání.  

Současné vedení obce Lubník bylo nuceno uhradit danou částku kvůli získání dokladu o bezdlužnosti, 

který byl nutný pro zažádání dotace na zaměstnance obce u úřadu práce. V případě neuhrazení dlužné 

částky a dále běžícího penále by také mohlo dojít k obstavení účtů obce Lubník. 

V současné chvíli čeká vedení obce na vyjádření k podanému odvolání a případnou možnost vrácení 

možné části již zaplaceného 100% penále. Dále bude vedení obce zjišťovat, zda by o případný rozdíl 

(zaplacený dluh vs. možná vrácená část na základě odvolání)  mohla zažádat pojišťovnu v rámci pojištění 

obce Lubník.

Dále nás informovala E.Čapková o nutných rozpočtových změnách, kvůli špatně zaúčtovaným financím 

získaným z úroků od obyvatelů bytového domu č.p. 2 a dále placeným bytovému družstvu, tj. užitému 

výdajovému účtu, přičemž správný je dorovnávací. 

Ohledně rozpočtových změn informoval p. starosta R.Šembera ZO o úspoře při přijetí nové účetní obce 

Lubník ve výši 4 000,- Kč měsíčně.  

 E.Čapková vznesla návrh na zvážení změny agentury zajišťující BOZP pro obec Lubník. 

 E.Čapková informovala ZO o nových kontejnerech na odpady zapůjčených obci Lubník zdarma: 

- 3x plasty, 2x papír, 1x barevné sklo, 1x bílé sklo

 ZO projednávalo návrh uveřejnění výzvy občanům k podání námětů na změny sběrných míst 

komunálního odpadu v obci Lubník. Zatím bude prozkoumána možnost přesunu sběrného místa od 

silnice u rozcestí na Žichlínek k č.p. 5 pro rodiny Šubrtovi, Janští, p. Najmana a p. Foglíčka. 

 P. starosta  informoval ZO o nástupu obecních zaměstnanců od 1.4.2015. 

 P. starosta informoval ZO o povrchových úpravách stavebních pozemků pod č.p. 5. Dochází k dorovnání 

výše pozemků do úrovně hlavní silnice. Povrchové úpravy probíhají pod vedením p. Kolínského. 
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Zastupitelstvo obce schválilo termín pro zaplacení odpadů a poplatků ze psů v roce 2015 

na 30.6.2015. Ceny pro tento rok zůstávají stejné a to: 400 Kč na osobu, nebo na číslo 

popisné u rekreačních objektů a neobydlených domů. Podnikatelé, kteří jsou původci 

odpadu a mají s obcí uzavřenu smlouvu na likvidaci odpadu platí 550 Kč ročně. Za děti do 3 

let věku se poplatky z odpadů neplatí. Cena za 1. psa je 50 Kč a cena za 2. psa a každého 

dalšího je 100 Kč.  

V roce 2016 předpokládáme navýšení ceny za odpad vzhledem ke stále rostoucím 

nákladům, které obec ročně vydává na jejich likvidaci. Viz tabulka níže.

Náklady na odpad 2014
Firma Náklady Výnosy

Ekola 176 984

TS Lanškroun 7 501

Živnostníci 6 3 300

Ekokom čtvrtletní platby  36 000

Celkem 184 485 39 300

Rozdíl 145 185

Počet platících obyvatel cca 341

Na obyvatele v Kč 426

Jak je z tabulky patrné, tak bude obec Lubník již v tomto roce mírně likvidaci odpadů 

dotovat.  Pokud chceme maximálně snížit náklady, tak žádáme občany, aby jednotlivé 

komodity třídili zvlášť a nedávali je mezi komunální odpad a aby co nejvíce plnili pytle 

s odpadem. Z tříděného odpadu obec získá nazpět peníze od firmy Ekokom a ty mohou 

snížit celkové roční náklady na likvidaci odpadů a tudíž i předpokládané zdražení v příštím 

roce.

ODPADY 2015
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V následujícím přehledu naleznete návod, jak správně třídit odpad: 

Přehled využitelných složek, které lze vytřídit z komunálního odpadu: 

1/ Nebezpečné odpady 

rozpouštědla (benzín, aceton, čističe skvrn), akumulátory a baterie, kyseliny a zásady, 

automobilové oleje, olejové filtry, postřikové látky (insekticidy a pesticidy), zářivky, 

výbojky, fotoroztoky, halogenové hasící přístroje, zbytky barev, inkousty, tmely, lepidla, 

rtuťové teploměry a spínače, kosmetika, znečištěné textilie, tlakové rozprašovače, léky, 

nádoby se zbytky škodlivin apod.

2/ Plasty – žlutá nádoba

plastové nádoby a láhve, PET láhve, kelímky od jogurtů, pokrmových tuků, sáčky a fólie, 

ostatní výrobky z plastů (dětské hračky, kbelíky apod.), nápojové kartony (tetra-pack) 

3/ Papír – modrá nádoba

Noviny, časopisy, reklamní letáky, krabice, lepenka, karton, kancelářský papír, sešity 

4/ Sklo

Bílé sklo – bílá nádoba

Barevné sklo – zelená nádoba

Láhve od nápojů, skleněné nádoby, tabulové sklo 

5/ Bioodpad

Zbytky ovoce a zeleniny, listy a nať zeleniny, odpad ze zeleně v domácnosti, zbytky pečiva a 

obilovin, travní hmota, plevel, listí, jemné nebo drcené větve 
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Do nádob na třídění jednotlivých využitelných složek nepatří: 

PLASTY - plastové obaly od automobilových olejů, pesticidů, silážní fólie,  

vodovodní potrubí, automobilové nárazníky

PAPÍR - mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír 

SKLO (bílé a barevné) - porcelán, keramika, autosklo, drátěné sklo a zrcadla,  

 sklo znečištěné  

BIOODPAD - živočišné zbytky (maso, kůže, kosti), exkrementy zvířat, textil, kovy 

Jak jste si mohli všimnout, tak další novou komoditou pro třídění odpadu je bioodpad.

Tento odpad bude v obci svážen ve dvou termínech a to na podzim, kdy je tohoto odpadu

nejvíce. Velkoobjemový kontejner bude přistaven na stanoviště – rozcestí Berkovi – nynější 

Minářovi – pod hřištěm vedle kontejnerů na železo v termínech 18.-20.9. 2015 a 23.-

25.10.2015.

Svoz železa proběhne během jara a to pomocí mobilního sběru po vesnici – přesný termín 

a další podrobnosti se dozvíte s předstihem z obecního rozhlasu. Menší kusy železa, jako 

jsou například plechovky můžete i nadále dávat do přistavených kontejnerů (křižovatka 

pod hřištěm u Minářů). Svoz bude sloužit především pro větší kusy železa například po 

jarním úklidu domácností, dílen a zahrad.
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S tříděním také souvisí vhodná sběrná místa. V minulosti byla 3 sběrná místa, což se 

neosvědčilo vzhledem k nepořádku v okolí. Nyní máme pouze 1 sběrné místo za místním 

pohostinstvím, což je ovšem málo a svojí kapacitou nedostačuje. Tvoří se zde nepořádek, 

protože se pytle nevejdou do stávajících nádob. Z těchto důvodů jsme se rozhodli udělat 

kompromis mezi oběma variantami a rozšířit stávající sběrné místo tím, že bude 

odstraněna bouda na nářadí a velký kontejner na sklo, čímž vznikne prostor pro další 

kontejnery. Od firmy Ekokom máme přislíbeny 3 nové kontejnery na plast, 2 na papír a 2 

na sklo. Budeme třídit zvlášť bílé sklo a zvlášť barevné. V rámci sběrného místa funguje 

také kontejner na textil.

Svozový plán všech výše uvedených komodit naleznete buď na webových stránkách obce, 

na vývěsní desce obce, nebo byl uveřejněn v prosincovém čísle obecního zpravodaje. 

V poslední části tohoto článku o odpadech bychom chtěli informovat všechny podnikatele,

kteří jsou původci odpadu na katastrálním území obce a nemají prokazatelně uzavřenou 

smlouvu s jiným subjektem oprávněným k likvidaci odpadu, aby se dostavili na obecní úřad 

podepsat smlouvu o likvidaci odpadu s obcí. Ročně pak budou platit 550 Kč (platí pro rok 

2015).  V průběhu tohoto roku bude kontrolní komise obce kontrolovat všechny 

podnikatele, kteří jsou původci odpadu, zda mají uzavřenou buď smlouvu s obcí, nebo 

s jiným subjektem oprávněným likvidovat odpad, nebo zda mají nějaké doklady o likvidaci 

odpadu. Dále bude kontrolní komise prověřovat skladování odpadu zvláště pak toho 

nebezpečného. V případě zjištěných nedostatků bude navrhnuta náprava a za nějaký čas 

bude provedena následná kontrola. V případě neodstranění závad zjištěných kontrolou se 

bude postupovat podle zákona a budou navrženy sankce. (Zákon o odpadech č. 185/2001 

Sb. ve znění pozdějších předpisů, §66, §67 a § 80). 

Eliška Čapková

Za OU Lubník– zastupitelka obce
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V obci Lubník bylo v minulém roce řešeno 5 přečinů, z toho 3 přečiny se řešili ve spolupráci s SKPV 

Ústí nad Orlicí a tyto se podařilo objasnit. Ve 2 případech byl spisový materiál odložen dle 

ust. § 159a/5 str. řádu, neboť se do současné doby nepodařilo ustanovit osobu pachatele. Dále 

v obci došlo ke spáchání 8 přestupků, z nichž 2 byly oznámeny na Městský úřad Lanškroun 

k projednání přestupkové komise. I přestupek byl odložen dle ust. § 58 odst. 3 pístm. b) 

zák. č. 200/1990 Sb.,  neboť se do současné doby nepodařilo ustanovit osobu pachatele. V rámci 

dohledu na BESIP bylo v obci uděleno 5 blokových pokut. 

Policie České Republiky 

Obvodní odbor Ústí nad Orlicí

ZPRÁVA O TRESTNÉ ČINNOSTI V NAŠÍ OBCI ZA ROK 2014
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TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA  2015 

Ve dnech 2. a 3. ledna 2015 proběhla v obci Lubník 

každoroční Tříkrálová sbírka.  

Jak už bývá zvykem, obcí koledovaly dvě skupiny, které si 

obec rozdělily. V dolní polovině obce koledovali Radek 

Janeček, Tereza Janečková a Iva Fibikarová pod dohledem 

Z.Šilarové a H.Brejšové.

V horní polovině obce koledovali Adéla Šemberová, Aneta 

Šemberová a Kateřina Sommerová pod dohledem H.Šubrtové 

a H.Totuškové.

A díky jejich ochotě a Vaší štědrosti se v naší obci vybralo celkem 12 031 Kč. 

K otevření zapečetěných pokladniček došlo na OÚ v Lubníku za účasti p. starosty a pracovnice oblastní charity 

dne 13. ledna 2015.

M.Renčínová 

ZE ŽIVOTA OBCE A SPOLKŮ
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HASIČSKÝ  PLES 

V pátek 30. ledna 2015 pořádali hasiči z Lubníku tradiční ples. Ten se 

konal na místním sále a zúčastnilo se ho přibližně 90 hostů. Ples zahájilo 

taneční vystoupení mažoretek z Výprachtic.  

Poté v podobě klasické, ale i moderní hudby k tanci i poslechu zahrála 

kapela Duall.

Tradičně byla připravena bohatá malá i velká tombola, dobré občerstvení 

a pití.

A i přes nepříliš velkou účast trval ples až téměř do svítání. 

Všem zúčastněným srdečně děkujeme a těšíme se na Vás zase za rok, na plese v Lubníku. 

SDH Lubník
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VÍTÁNÍ  OBČÁNKŮ 

Dne 22. února 2015 ve 14 hodin proběhlo v zasedací 

místnosti místního obecního úřadu slavnostní uvítání nových 

občánků Lubníka a zápis do pamětní knihy. 

K slavnostnímu obřadu byli pozváni manželé Fibikarovi 

s dcerou Veronikou, manželé Macháčkovi s dcerou Kristýnou 

a manželé Burešovi se synem Jáchymem.

Po slavnostním zahájení a projevu pana starosty, přivítaly 

nové spoluobčánky místní děti krásnými recitacemi. 

Po přednesu básní rodiče přistoupili k podpisu zápisu 

v pamětní knize, přičemž své děťátko odložili do kolébky, kde 

už čekaly naše sudičky, aby děťátku popřály do života. 

Následovalo předání prezentů od OÚ Lubník, osobní blahopřání, společné focení a poté byl tento krátký 

slavnostní obřad ukončen. 

Děkujeme rodičům za účast a všem dalším zúčastněným za pomoc při přípravě a průběhu vítání nových občánků. 

M.Renčínová 
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DĚTSKÝ  KARNEVAL 

Jako každý předešlý rok se v prvních jarních dnech konal v Lubníku DĚTSKÝ KARNEVAL. V neděli 

22. března 2015 od 15 hod. započal karnevalový rej. Děti v maskách se předvedly v tradiční promenádě, 

představili se při recitacích na pódiu a pak už na ně čekaly zajímavé soutěže, hry, samozřejmě sladké odměny, 

na závěr výhra v tombole a nechybělo nadělování balónků. Celý program pro děti byl proložen hudebními 

okénky, kdy si děti mohly dosyta zatančit a „vyřádit se“ za zvuku dětských písní.  Úvod karnevalu a celkový 

hudební doprovod zajišťoval DJ Standa Celý. Po celou dobu dění dětského karnevalu bylo zajištěno občerstvení 

pro děti i dospěláky. 

Tradiční dětský karneval proběhl úspěšně za velké účasti. Velký dík tak patří pořadatelům z řad TJ Sokol 

Lubník a dále také věrným sponzorům, jimiž byli Karel Šilar, OÚ Lubník a …..  

M.Renčínová 
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