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VÁNOČNÍ PŘÁNÍ STAROSTY OBCE 

A ZHODNOCENÍ ROKU 2017 
 

Vážení spoluobčané, 

stalo se tradicí, že Vám všem mohu již čtvrtým rokem prostřednictvím 

obecního zpravodaje popřát klidné prožití nadcházejících svátků, ať je 

strávíte se svými blízkými, bez shonu a v naprosté pohodě. Do toho nového 

roku bych Vám chtěl popřát hlavně pevné zdraví. 

Z tohoto místa bych Vám rád, letos již naposledy, poděkoval za Vaši 

spolupráci, za to že máte zájem o dění v obci a snad jste s naší prací 

spokojeni. Snažíme se každý rok něco opravit, nebo zrekonstruovat. Jistě 

neušlo Vaší pozornosti, že byla tento měsíc otevřena po rozsáhlé 

rekonstrukci hospoda a v brzké době nás čeká i dokončení rekonstrukce 

obchodu. Dále byla dokončena další oprava cesty, tentokrát k “Janíčkům”. 

V průběhu roku pokračovali opravy na čp.5, byly zde provedeny některé 

zednické práce, oprava vrat, takže krok po kroku dochází k renovaci, tak 

abychom mohli tuto budovu v budoucnu naplno využívat pro obecní účely. 

Na příští rok jsou v plánu další velmi náročné akce, tak nám držte palce, ať 

všechno stihneme a úřad předáváme novému zastupitelstvu s čistým 

štítem. 

Děkuji také našim zaměstnancům, kteří po celý rok plní výborně svoji práci, 

což každý z nás jistě při procházce naší obcí pocítil. Co říci závěrem, snad ať 

se nám v té naší obci dobře žije! 

 

starosta obce 
Radek Šembera  
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VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 22. 11. 2017 

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje kontrolu usnesení ze zasedání ZO 
dne 25.08.2017. 

• Zastupitelstvo obce Lubník ruší usnesení č. 38/2017 o prodeji pozemku 
p.p.č. 307/2 v k.ú. Lubník. 

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje prodej pozemku p.p.č. 307/2 v k.ú. 
Lubník o celkové výměře 764 m2 paní Evě Junkové za cenu 50,-- Kč/ m2 s 
připočtením nákladů za vklad do KN. 

• Zastupitelstvo obce Lubník stanovuje svým neuvolněným členům měsíční 

odměny za výkon funkce v  částkách dle přílohy č. 2. Odměna v uvedené 

výši bude poskytována od 01.01.2018. V případě nástupu náhradníka na 

uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce, bude odměna 

poskytována ode dne vzniku mandátu. Pokud by nastala situace souběhu 

dvou funkcí, bude odměna vyplácena pouze za jednu funkci a to za tu, za 

níž je odměna vyšší. 

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje vyplacení odměn za výkon funkce 
členů výborů a komise, kteří nejsou členy zastupitelstva obce, za období 
od listopadu 2016 do října 2017 ve výplatním termínu za měsíc listopad 
2017, dle přílohy č. 2. 

•  Zastupitelstvo obce Lubník zamítá záměr prodeje a prodej pozemku 
p.p.č. 468/2 v k.ú. Lubník. 

http://www.lubnik.cz/
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•  Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje prodej pozemků p.p.č. 468/4 o 
výměře 357 m2 a p.p.č. 468/1 o výměře 290 m2 v k.ú. Lubník panu 
Radku Fibikarovi za cenu 50,-- Kč/ m2 s připočtením nákladů za vklad do 
KN. 

 Zastupitelstvo obce Lubník zároveň podmiňuje prodej úpravou kupní 
smlouvy se zakomponováním lhůty pro zahájení výstavby rodinného 
domu do 5 let od prodeje pozemků. 

•  Zastupitelstvo obce Lubník pověřuje finanční výbor obce Lubník 
zastoupený předsedou výboru, aby provedl přezkumné řízení za účelem 
zjištění, zda částka, která byla zaplacena koresponduje s částkou, která 
měla být zaplacena za daň z nemovitosti. To vše v termínu do 
31.03.2018. 

•  Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 
700/2, 701/17 a 701/18 v k.ú. Lubník o celkové výměře 1110 m2. 

•  Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 
700/3, 701/3 a 701/19 v k.ú. Lubník o celkové výměře 1111 m2. 
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VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 13. 12. 2017 

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje kontrolu usnesení ze zasedání ZO 
dne 22.11.2017. 

• Zastupitelstvo obce Lubník projednalo předložený návrh rozpočtu obce 

Lubník na rok 2018 (příloha č. 2). 

 Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje: 

• rozpočet obce Lubník na rok 2018 dle přílohy č. 2, který počítá: 

o s celkovými příjmy 5.928.575,-- Kč 

o s celkovými výdaji 5.928.575,-- Kč 

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

403.536,-- Kč  

• závazné ukazatele rozpočtu obce Lubník na rok 2018 dle přílohy č. 3 

 

• Zastupitelstvo obce Lubník projednalo předložený návrh střednědobého 
výhledu rozpočtu obce a schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na 
rok 2019-2020 dle přílohy č. 4. 

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje plán inventur k provedení 
inventarizace majetku a závazků obce Lubník na rok 2017 dle přílohy 
č. 5. 

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu 
obce na rok 2017 – navýšení výdajů ve výši 250.000,-- Kč v paragrafu 
3613 – nebytové hospodářství, v položce 5171 – opravy a udržování. 
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• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu 

obce na rok 2017 – navýšení výdajů ve výši 50.000,-- Kč v paragrafu 3612 
– bytové hospodářství, v položce 5171 – opravy a udržování, a snížení 
výdajů ve výši 50.000,-- Kč v paragrafu 6171 – činnost místní správy, v 
položce 5171 – opravy a udržování. 

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje rozpočtové opatření č. 10 k 
rozpočtu obce na rok 2017 – navýšení výdajů ve výši 36.250,-- Kč v 
paragrafu 6409 – ostatní činnosti j.n., v položce 5329 – ostatní 
neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně, a snížení 
výdajů ve výši 36.250,-- Kč v paragrafu 6171 – činnost místní správy, v 
položce 5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek. 

• Zastupitelstvo obce Lubník bere na vědomí výši nákladů za odpady a 
rozhoduje o zachování poplatku v dosavadní výši 450,- Kč za osobu. 
Rozúčtování nákladů na svoz a sběr netříděného komunálního odpadu za 
rok 2016 tvoří přílohu č. 6. 

• Zastupitelstvo obce Lubník Lubník, v souladu s § 84 odst. 2 písm. p) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění účinném od 
01.01.2018, souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce mezí obcí 
Lubník (zaměstnavatel) a členkou zastupitelstva obce paní Monikou 
Renčínovou (zaměstnanec) na roznos hlasovacích lístků pro volby 
prezidenta České republiky v lednu 2018. 
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V ROCE 2017 

Množství produkovaného odpadu každoročně stoupá, na druhé straně také 

každoročně stoupá množství tříděného odpadu, což je dobré hned 

z několika důvodů. Tím prvním je nesporně zmenšení ekologické zátěže 

a tím druhým je ekonomická stránka věci. Za vytříděné komodity tedy 

za papír, plast a sklo dostáváme od společnosti EKO-KOM, a.s. odměnu 

za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a ta tvoří důležitou 

částku na příjmové straně odpadového hospodářství. Dále pak obec získá 

drobné příjmy z prodeje železa. Pořád se nachází ale velká spousta těchto 

komodit v komunálním odpadu, což je velká škoda. Obec od letošního roku 

lisuje a prodává papír a karton a tak ušetřila na odpadovém hospodářství 

za rok 2017 částku okolo 30 000 Kč. Pokud by se podařilo podobným 

způsobem nakládat i s plastem, znamenalo by to výrazné snížení nákladů 

na likvidaci odpadů. V současné době je však na trhu s plasty nepříznivá 

situace a tak budeme plast i nadále prozatím odevzdávat firmě 

EKOLA s. r. o. 

Do budoucna je naprosto nezbytné třídit odpad tak, aby komunálního 

odpadu zůstalo minimální množství. K tomuto trendu budou obce v blízké 

budoucnosti směřovat i díky zpřísňující se legislativě. Z těchto důvodů 

apelujeme na občany, aby odpady svědomitě třídili a aby v žádném 

případě odpady nepálili, nebo jiným nedovoleným způsobem nelikvidovali!  

Kontejner na bioodpad se stal oblíbeným místem, kde se můžete zbavit 

nepotřebné trávy, listí, drobných větví a musíme konstatovat, že je stále 

více využíván. Z tohoto důvodu také obec využila dotace na nákup 

kompostérů. Každá rodina si může o kompostér zažádat. Ten jí bude vydán  

http://www.lubnik.cz/


 

 

OBECNÍ ZPRAVODAJ LUBNÍK      9 zdarma  

www.lubnik.cz  20. 12. 2017 * ročník XVI * číslo 4 MK ČR E 22470 

ZPRAVODAJSTVÍ OBECNÍHO ÚŘADU  

na základě podpisu smlouvy. Udržitelnost takového kompostéru je 5 let 

pro případnou kontrolu.  

Pro rok 2018 ponechává zastupitelstvo obce poplatek za odpady stejný jako 

v tom loňském a to 450 Kč, více viz. platná vyhláška obce 1/2016. Velmi 

jsme zvažovali, zda poplatek nezvýšit, protože náklady za odpadové 

hospodářství v roce 2016 převyšují jeho příjmy. Přihlédli jsme ale k lisování 

papíru v roce 2017 a tak můžeme ponechat poplatek pro rok 2018 

v dosavadní výši. Na závěr předkládáme vyúčtování za odpady za rok 2016. 

Tento rok je směrodatný pro stanovení výše poplatku pro rok 2018, 

protože v roce 2017 ještě neznáme kompletní výši všech nákladů.  

 
Příjmy za odpad v roce 2016: 

150 750 Kč - občané 

     6 300 Kč - poplatek za číslo popisné 

     3 860 Kč - prodej železa 

  42  113 Kč – EKO-KOM, a.s. 

----------------------------------------- 

  203 023 Kč - příjmy celkem 

 

Náklady za odpad v roce 2016 

226 247 Kč ( z toho komunální odpad 112 702 Kč) 

------------------------------------------------------------------- 

226 247 Kč - náklady celkem 

Rozdíl: 226 247 - 203 023 = 23 224 Kč - dotovala obec 

Eliška Čapková 

http://www.lubnik.cz/
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DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY 

Obec Lubník obdržela pro své obyvatele 100 ks domácích kompostérů 

o objemu 1 064 l, a to prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí 

Lanškrounsko na základě poskytnuté dotace pro realizaci projektu 

Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v území Lanškrounska. 

Domácí kompostéry budou zájemcům poskytnuty do bezplatného užívání 

za účelem předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů 

kompostováním v domácnosti, a to na základě podpisu smlouvy o výpůjčce 

na dobu určitou 5 let. Po tuto dobu jsou lidé povinni vypůjčené domácí 

kompostéry udržovat v čistotě a pořádku s přihlédnutím k hygienickým 

a ekologickým pravidlům a nejsou oprávněni je poskytovat k užívání třetím 

osobám. Také se zavazují, že budou provádět domácí kompostování 

v souladu s pokyny, které obdrží při převzetí kompostéru na OÚ. Zároveň 

se lidé po tuto dobu zavazují, že umožní půjčiteli kompostéru a jím 

pověřeným pracovníkům případný vstup na pozemek k prověření 

dodržování podmínek výpůjčky domácího kompostéru.  
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obec Červená Voda 5,4%

město Jablonné nad Orlicí 4,4%

ostatní obce 35,0%

DIK 7,4%

ZPRAVODAJSTVÍ OBECNÍHO ÚŘADU  

ZPRÁVA O ČINNOSTI VAK 

Vážení občané,  
 
jménem vodohospodářské společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad 
Orlicí bych Vás rád informoval o činnosti za uplynulé období. 
 
Společnost VAK Jablonné nad Orlicí funguje v tzv. smíšeném modelu 
provozování. Infrastruktura, která je tvořena inženýrskými sítěmi 
i vodohospodářskými objekty, je vlastněna i provozována jedním 
subjektem – akciovou společností VAK. Tento model provozování umožňuje 
efektivně hospodařit a investovat do spravovaného vodohospodářského 
majetku. Hospodaření společnosti nezatěžuje odvádění zisku mimo systém 
vodního hospodářství, případně mimo Českou republiku a je reinvestován 
prostřednictvím fondu obnovy a rozvoje. 
 
VAK je komunální společností, kterou majoritně vlastní 61 měst a obcí. 
Podíl měst a obcí činí 92,6 % základního kapitálu. Zastoupení největších 
akcionářů je zřejmé z grafu: 
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Minoritní podíl ve výši 7,4 % základního kapitálu (DIK) je v současné době 
v rukou přibližně 200 akcionářů z řad fyzických a právnických osob.  
 
Statutárními orgány společnosti je představenstvo a dozorčí rada. Zástupci 
měst a obcí ve statutárních orgánech společnosti jsou aktivními činiteli, 
kteří utvářejí rámec jejího fungování a rozhodují o koncepčních 
ekonomických otázkách. 
Vedení společnosti i představenstvo si uvědomuje, že VAK působí v regionu 
s mnoha malými či středně velkými obcemi s řídkou hustotou zástavby. 
Spotřeba pitné vody a odvádění odpadních vod tudíž nepřináší potřebný 
počet velkých odběratelů. Malé obce patří k citlivým oblastem, proto je 
ve všech obcích, které jsou akcionáři společnosti VAK, uplatňován solidární 
princip jednotné regionální ceny vodného a stočného, který umožňuje 
zachovat jejich obydlenost. 
 
Prioritou společnosti VAK je péče o zdroje pitné vody a jejich ochranná 
pásma. Větší území jsou řízena prostřednictvím „jímacích řádů oblastí“, 
které zajišťují rovnoměrný odběr vody z různých zdrojů na základě 
hydrogeologických dat tak, aby nedocházelo k jejich přetěžování. 
Samozřejmostí je sledování hladin podzemní vody ve významných vrtech. 
Data jsou přenášena pomocí rádiové sítě na vodárenský dispečink, který 
zajišťuje dozor nad všemi vodohospodářskými objekty. Dlouhodobé trendy 
ve vývoji hladin podzemní vody jsou pravidelně vyhodnocovány a určují 
prioritu v budování nových vodních zdrojů.  
Vodovodní síť je obnovována moderními trubními materiály dle 
vnitropodnikové standardizace. Ztráty vody ve vodovodní síti jsou 
na výborné úrovni. V roce 2016 činily necelých 10 % (průměr v ČR je cca 
17 %).  
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Dlouhodobý trend ve ztrátách vody je patrný z následujícího grafu:  

 
 
V investiční oblasti se VAK snaží získávat dotační zdroje z Ministerstva 
životního prostředí či Ministerstva zemědělství ČR. Díky nim jsme 
v minulých třech letech zrealizovali tyto projekty:  
Dostavba kanalizace a intenzifikace čistírny odpadních vod v Letohradě. 
Stavba nové úpravny vody v Chocni. 
Dokončení kanalizace a stavba nové ČOV v Brandýse nad Orlicí. 
Dostavba kanalizace v Běstovicích. 
Kanalizace v Dolním Třešňovci.  
Celkový finanční objem činil 214 mil. Kč, z toho Státní fond životního 
prostředí poskytl dotace ve výši 152 mil. Kč a VAK zapojil z vlastních zdrojů 
více než 60 mil. Kč bez DPH.  
 
V současné době připravuje VAK rozsáhlé vodohospodářské projekty, které 
by měly být realizovány v letech 2018 až 2022. Jedná se o rozvoj 
skupinových vodovodů „Brandýsko“ a „Letohradsko“. Cílem projektů je  
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ZPRAVODAJSTVÍ OBECNÍHO ÚŘADU  

 
zajištění spolehlivé dodávky vody do všech malých obcí v okolí těchto měst 
s výhledem na několik desítek let.  
Vybudovat bychom chtěli i kanalizaci v obci Horní Třešňovec s napojením 
na stávající čistírnu odpadních vod v Lanškrouně. Předpokládané finanční 
náklady výše uvedených projektů činí cca 250 mil. Kč bez DPH. 
 
V ekonomické oblasti se VAK postupně modernizuje a elektronizuje. 
Zálohový způsob úhrady faktur prostřednictvím SIPA nebo trvalých příkazů 
již zvolilo více než 85 % a elektronické faktury akceptuje téměř 50 % 
zásobovaných domácností. Výhody jsou oboustranné - VAK šetří provozní 
náklady spojené s administrací a poštovným, odběratelé šetří svůj čas 
a zároveň tím zrovnoměrní rodinné výdaje. Navíc doklady posílané 
v elektronické podobě přispívají k ochraně životního prostředí. 
 
Cena „vody“ vždycky byla a bude sledovaným tématem, přitom voda 
z kohoutku je mnohonásobně levnější než kterákoliv jiná tekutina, balené 
vody nevyjímaje. Při průměrné spotřebě 100 litrů/os./den, nás vodné 
včetně stočného stojí cca 8 Kč vč. DPH/os./den. V rodinném rozpočtu tvoří 
v průměru méně než 2 % z celkových výdajů, což je nejméně ze všech 
energií.  
 
Závěrem si dovoluji popřát všem odběratelům vody dodávané společností 
VAK osvěžující zážitek při její konzumaci a hlavně mnoho zdraví. 
 

Jablonné nad Orlicí 4. 12. 2017. 
 

Bohuslav Vaňous v. r. 
Ředitel společnosti 
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  ZE ŽIVOTA OBCE A SPOLKŮ 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

V neděli 19. listopadu 2017 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 Nikola a Ondřej Minářovi s dcerou 

Vendulou, Dana Krausová a Jan Kotrc se synem Janem, Adéla Janků a 

Tomáš Novák s dcerou Kateřinou. 

Po slavnostním zahájení a projevu pana místostarosty, 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. 

Monika Renčínová  

 

ZE ŽIVOTA OBCE A SPOLKŮ 
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Rozsvícení Vánočního stromu a konec roku v TJ Sokol Lubník 

Poslední listopadovou sobotu jsme si Vás dovolili pozvat na tradiční 

vánoční dílničky a s tím spojené rozsvícení vánočního stromu. Nezvolili jsme 

první adventní neděli, jak bylo po mnoho let zvykem a možná i proto 

se akce těšila nevídané návštěvnosti. Na děti jsme se předem nachystali, 

napekli jsme pro ně oblíbené muffiny a cupcakes. Každá jsme upekla trochu 

jiné a také je jinak nazdobila, což bylo pastvou nejen pro oči. Počasí nám 

jako obvykle nepřálo a tak se hodilo i něco teplého na zahřátí. Bylo 

připraveno několik stanovišť, kde nám děti vyrobily ozdoby na obecní 

vánoční stromeček, vyzkoušely si některé vánoční tradice a napsaly dopis 

Ježíškovi. Po setmění jsme se přesunuli do svícemi osvětleného parku, kde 

jsme se dozvěděli o tom, jak se ve světě slaví Vánoce, poslechli jsme si 

pěkné básničky a konečně, letos již podruhé, jsme rozsvítili nový vánoční 

strom. Pro dokreslení předvánoční nálady jsme si společně zazpívali “ 

Vánoce, Vánoce přicházejí” a tak jsme uvítali nadcházející svátky. 

Touto akcí pro nás končí uplynulý rok a můžeme se připravovat na členskou 

schůzi, kde budeme hodnotit a bilancovat. Z mého pohledu musím 

konstatovat, že akce byly vydařené, že jsme dokázali vymyslet a realizovat 

zase něco jiného a neokoukaného. Všem aktivním členům, přátelům spolku 

a lidem co nám pomohli, patří náš dík. Do nového roku se můžete těšit, 

pokud vše dobře dopadne, na jedno velké překvapení, ale více už Vám 

neprozradíme. Děkujeme obci Lubník za její finanční podporu a na základě 

této přízně se vynasnažíme udělat život v naší vesnici zase o něco 

zajímavější. Přejeme Vám jménem TJ Sokol Lubník pohodové Vánoce 

a hodně zdraví, lásky a spokojenosti v tom dalším roce 2018! 

TJ Sokol Lubník 
Eliška Čapková  
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CO NÁS ČEKÁ  

 

Ve dnech  

1. – 14. ledna 2018  

bude opět probíhat Tříkrálová sbírka 

 

 

KONCERT VÁNOČNÍCH PÍSNÍ 

Farní úřad Lubník a Obec Lubník Vás všechny srdečně zvou na koncert 

vánočních písní, který se uskuteční 

 v neděli 7. 1. 2018 od 15:00 hod. 

v místním kostele svatého Petra a Pavla. 

K poslechu nám bude hrát Schola Gaudium Svébohov pod vedením pana 

Josefa Hrocha. Výtěžek ze vstupného bude použit na podporu léčby  

Valerie Petrové z Tatenic.  
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Všechny Vás srdečně zveme do naší nové hospůdky 

 

 

 

 

 

 

Nabízíme vám: 

 příjemné posezení v útulném prostředí 

 dobré pivečko 

 drobné občerstvení, chuťovky k pivu 

 zajistíme oslavy narozenin, výroční 

schůze spolků atd. 

 ostatní záleží na domluvě 

Těšíme se na vaši návštěvu! 
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