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Všichni jsme jistě zažili dny nebo prožili chvíle, kdy se nám jedna věc vedle druhé nedaří. 
Řetězová reakce začala jednou myšlenkou, ať už jsme si jí byli vědomi či nikoli. 
Tato jedna špatná myšlenka přilákala více špatných myšlenek, frekvence se zablokovala 
a nakonec něco selhalo. Když jste potom reagovali na tu jednu věc, která se nepovedla, 
přivábili jste víc věcí, které rovněž selhaly. Reakce přitahují stejné reakce a zákonitě musí 
proběhnout řetězová reakce, dokud se neposunete z této frekvence pryč tím, že úmyslně 
změníte svoje myšlenky. 
Můžete své myšlenky nasměrovat kam chcete. Pocity vám potvrdí, že jste změnili frekvenci 
a zákon přitažlivosti se této nové frekvence chopí a pošle vám ji zpět formou nových 
obrazů ve vašem životě. A pak můžete zapojit svoje pocity a použít je k nastartování 
takových věcí, po kterých v životě toužíte. Můžete své pocity záměrně využít k vysílání ještě 
silnější frekvence tím, že je přidáte do svých tužeb. 
                                                                          
(kniha Tajemství)  
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• ZO schvaluje kontrolu usnesení ze zasedání ZO dne 17.06.2015. Vše bylo splněno. 
 

• ZO schválilo následující rozpočtová opatření: 
č. 1 k rozpočtu obce na rok 2015 - navýšení příjmů ve výši 340.119,-- Kč v položce 

4116 - ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 
státního rozpočtu - transfer od úřadu práce na 
vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací. 

č. 2 k rozpočtu obce na rok 2015 - navýšení příjmů ve výši 100.000,-- Kč v položce 
4122 - neinvestiční přijaté transfery od krajů - 
transfer na opravu místní komunikace.  

č. 3 k rozpočtu obce na rok 2015 - navýšení příjmů ve výši 255.452,-- Kč v paragrafu 
6402 - finanční vypořádání minulých let - prominutí 
odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně 
týkající se investiční akce "Výstavba dětského 
hřiště". 

• ZO schvaluje smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy ČEZ Distribuce 
a.s.: 
1) na p.č. 199/3, 743, 749/1, 749/7, 749/111, 949/1, 2211 a 2231/1 v k.ú. Lubník s 

přiloženým GP č. 397-607/2014. Tato smlouva navazuje na Smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2009926/VB/1 pro stavbu 
Lubník, OBEC, připojení lok, 5 RD - nn, knn. 

2) Na p.č. 702/9, p. Šubrt - nové OM, kn (kabelová přípojka NN). 
 

• ZO schvaluje zveřejnění záměru o prodeji pozemku p.p.č. 187/1 v k.ú.. 
 

• ZO schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na obnovu místní komunikace p.p.č. 
975/1, 892/4, 892/5, 8725/8.  

ZPRAVODAJSTVÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 2. září 2015 
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• P. místostarosta informoval ZO Lubník: 
- o plánovaném odvodnění pozemku p.p.č. 701/14 pod Květenskými díky zavedení drenáže 

a odvedení přebytečné vody. Předpokládaná výše dané investice se odhaduje kolem 
5.000,- Kč.  

- o provádění zemních prací u vodárny souvisejících s její údržbou a dokončení 
povrchových úprav pozemků u objektu č.p. 5 určených k zástavbě RD. 

- o objednání výškové plošiny za účelem opravy veřejného osvětlení v obci Lubník.  
• Další termín svozu BIO ODPADU v obci Lubník je plánován v termínu 23.10. – 26.10. 20015 za 

místním pohostinstvím 

  

 

 
• ZO schvaluje kontrolu usnesení ze zasedání ZO dne 02.09.2015. Z minulého 

zastupitelstva se na nynější zastupitelstvo převádí bod projednání využití č.p. 5 v 
majetku obce a připomínkové řízení k projednání směrnice zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu. 
 

• Zastupitelstvo obce schvaluje, že budova č.p. 5 bude zachována do té doby než bude 
rozhodnuto o případném vybudování nového technického zázemí a na budovu č.p. 5 
budou vynaloženy nezbytně nutné náklady pro její údržbu ve stavu neohrožujícím okolí. 
 

• Zastupitelstvo obce Lubník schvaluje Program obnovy venkova na roky 2016 – 2020 
s následujícími dotačními tituly: 
Dotační titul č. 1 – výstavba, rekonstrukce, oprava, obnova a údržba venkovské 

zástavby a občanské vybavenosti, pořízení obecního majetku – 
týká se: tělovýchovné stavby, hřbitovy, zastávky, čekárny na 
zastávkách hromadné dopravy, drobná architektura, ostatní 

Dotační titul č. 2 – komplexní úprava veřejných prostranství; zřizování, obnova a údržba 
veřejné zeleně 

Dotační titul č. 3 – oprava, rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení; oprava, 
rekonstrukce a výstavba veřejného rozhlasu 

Dotační titul č. 4 – výstavba, rekonstrukce a oprava místních komunikací, chodníků, 
parkoviště a odstavných ploch 

Dotační titul č. 9 – dotace pro obchody 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 21. září 2015 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮVÍTÁNÍ OBČÁNKŮVÍTÁNÍ OBČÁNKŮVÍTÁNÍ OBČÁNKŮ    
Dne 16. srpna 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 Jaroslava 
Fiedlerová a Petr Klug se synem Petrem,  Nikola 
Sladkovská a Ivo Paukert se synem Tobiasem. 
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 

 

 

ZE ŽIVOTA OBCE A SPOLKŮ 
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Obecní  úřad Lubník si Vás dovoluje srdečně pozvat na Besedu s důchodci, která se tento 
rok koná v sobotu 17171717. 10. 2015 od 15:00. 10. 2015 od 15:00. 10. 2015 od 15:00. 10. 2015 od 15:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. 
Občerstvení a doprovodný program budou zajištěny.  

Prosíme Vás však o nahlášení účastiProsíme Vás však o nahlášení účastiProsíme Vás však o nahlášení účastiProsíme Vás však o nahlášení účasti    nejpozději do 9. 10. 2015nejpozději do 9. 10. 2015nejpozději do 9. 10. 2015nejpozději do 9. 10. 2015 osobně nebo 
telefonicky na obecním úřadě v době úředních hodin, tj. pondělí či středa 
od 15:00 do 17:00 hod. (tel.: 465 381 111) nebo osobně u paní Moniky 
Renčínové (roz. Koppové).        

Nahlášení a tím i potvrzení účasti je pro nás důležité z důvodu zajištění dostatečného 
občerstvení. Těšíme se na Vás.  

OÚ Lubník 


