Léto 2019

NAŠE VESNICE

číslo 37

Pouťový víkend 7. – 9. září 2019

Obec Lubě Vás srdečně zve na

PŘEDPOUŤOVOU TANEČNÍ ZÁBAVU
v sobotu 7. září 2019
od 20 hodin

K TANCI A POSLECHU HRAJE
HUDEBNÍ SKUPINA FAJNBAND
vstupné 60 Kč

V neděli 8. září 2019 bude ve 14 hodin u kapličky
sloužena poutní mše svatá.
Restaurace U koupaliště bude otevřena od 12 hodin.

Všechny Vás srdečně zveme na pouťový víkend a věříme, že sváteční
chvíle prožité spolu s pouťovými hosty budou i letos příjemným
zážitkem.

Sběr použitého kuchyňského oleje
Obec Lubě od července 2019 rozšiřuje sběr tříděného odpadu
o použité kuchyňské oleje z domácností.
 Použitý kuchyňský olej vlévejte do PET lahví.
 Uzavřenou PET láhev odevzdejte do sběrné nádoby umístěné
za Obecním úřadem.
Důvody proč nevlévat kuchyňský olej do kanalizace a odpadů:
 Olej v odpadu tuhne a zanáší potrubí
 Energeticky

a

finančně

je

velice

náročné

vyčistit

kontaminovanou vodu
Ekologickou likvidaci použitého kuchyňského oleje zajišťuje firma
Černohlávek OIL.
Není určeno pro průmyslové oleje.

Hasičská výzbroj
Občané mají možnost si odkoupit vyřazenou hasičskou výstroj.
Vzhledem k malému zájmu obec snížila ceny vyřazeného materiálu.
Blůza a kalhoty 750,-Kč, boty 1 250,-Kč.

Dětský kolotoč
Občané mají možnost odkoupit vyřazený dětský kolotoč, který byl
dříve umístěn v areálu U Koupaliště. Cena kolotoče je 500 Kč.
Doplnit foto

Vidimace a legalizace
Kvůli ověřování listin (vidimaci) a podpisů (legalizaci) nemusíte
jezdit mimo obec. Vaše podpisy a listiny Vám rádi úředně ověříme na
Obecním úřadě. V případě zájmu se obracejte na Lucii Kašparcovou.

Informační služba SMS
Na webových stránkách obce je spuštěna služba - Informační SMS.
Zde se můžete zdarma registrovat a přihlásit se tak k odběru informací

o změnách ordinační doby lékařů, přerušení dodávky elektrické
energie a vody, či konání kulturních a společenských akcí a informací
z Obecního úřadu. Informace, které jsou hlášeny obecním rozhlasem,
vám budou zasílány formou SMS na uvedený mobilní telefon.

Brigády na obci
Obec hledá brigádníky na sezónní práce na obci. Nabízí odměnu 100,Kč/hodina. Případní zájemci se mohou přihlásit u některého ze členů
Zastupitelstva.

Mobilní sběr nebezpečných odpadů
Proběhne ve středu 2. října 2019 od 15.00 do 15.30 u Obecního úřadu.
Patří sem:
 Vysloužilé elektrozařízení a pneumatiky
 Textilní materiály znečištěné nebezpečnými látkami
 Olej
 Barvy
 Lepidla
 Pesticidy
 Kyseliny
 Rozpouštědla apod.

Pojízdná prodejna Pekárny Blansko
zastavuje v naší obci každé pondělí a čtvrtek vždy od 12:10 do 12:40
hodin u Obecního úřadu.

Informace ze Zastupitelstva
 Probíhá odvoz a prodej vytěženého dřeva. Byla oplocena paseka o
délce 188 m. Proběhla kontrola výsadby dubů. Ve vysázených
lokalitách proběhlo ošetření proti plevelům. Obec řeší odprodej
kulatiny smrku i jiných dřevin, dle možností na trhu. Občanům
nabízí odprodej dřeva, dle schváleného ceníku. Proběhlo pásové
vyžínání smrků, vyžínání dubů a buků.
 Tesařské práce prováděné panem Pavlem Caudrem na klubovně
jsou ukončeny. Celková hodnota prací byla vyčíslena na částku
144 716,- Kč. Díky tomu, že byla z části použita původní střešní
krytina, byly sníženy předpokládané náklady. Pan Herman provedl
elektro instalaci a osvětlení do nového přístřešku.
 Obec upozorňuje občany na informaci ze stavebního úřadu, že není
možné rozdělení parcely bez přístupové komunikace, dle zákona z
roku 2014.
 Proběhla roční kontrola dětského hřiště. Dle revizní zprávy dětský
kolotoč, neodpovídá požadavkům o bezpečnosti a je nutné jeho

odstranění. Z tohoto důvodu byl kolotoč odstraněn a je nabídnut k
prodeji.
 Zastupitelstvu obce byla předložena ke kontrole Obecní kronika,
kterou vede Mgr. M. Šmardová. Kronika je velmi precizně
zpracována.
 Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje ve výši: 43 500,- Kč na realizaci projektu:
Oprava kamenného kříže. Oprava již proběhla v celkové hodnotě
100 916 Kč. Bude provedena ještě přídlažba kolem kříže.
 Obec prodala pozemek parcela č. 174 o rozloze 25 m2.
 Telekomunikační přípojka a NN přípojka pro nový rozvaděč u
křížku bude přemístěna na pozemek naproti nadzemnímu hydrantu,
přemístění má proběhnout v průběhu září 2019.
 Byl zaslán dopis na Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje,
kde je žádáno o návrh dopravního řešení z důvodu opakovaných
dopravních nehod u domu č.p. 32 pro zvýšení bezpečnosti.
 Byly strojově vyčištěny dva kanály v horním chodníku.
 Lavičky u hřiště jsou v dezolátním stavu. Budou vyrobené nové.
 Dne 29. 4. 2019 proběhlo závěrečné přezkoumání hospodaření obce
ze strany Jihomoravského krajského úřadu. Závěr přezkoumání zní:
Při přezkoumání hospodaření obce Lubě za rok 2018 nebyly
zjištěny chyby a nedostatky, je bez výhrad a nebyly zjištěny žádné
chyby a nedostatky za předcházející roky nebo tyto nedostatky byly
již napraveny. Dne 14. 5. 2019 byl zveřejněn návrh účetní závěrky,

která byla v červnu schválená. Závěrečný účet naleznete na webu
obce https://lube.webnode.cz/hospodareni/.

Komentář k hospodaření v roce 2018:
Příjmy obce činily celkem 2 244 659,97 Kč, daňové příjmy
1 417 545,11 Kč, nedaňové příjmy 185 867,86 Kč, kapitálové
příjmy 298 160,-Kč, přijaté transfery 343 087,- Kč.
Výdaje obce činily 2 073 676,10 Kč, z toho 394 536,-Kč byly
kapitálové výdaje.
Obec v roce 2018 zrekonstruovala místní komunikaci v hodnotě
350 461,-Kč, dokončila územní plán za 44 075,-Kč. Opravila
místní komunikaci v hodnotě 410 753,-Kč. Byla provedena oprava
kaple za 106 909,-Kč a oprava Obecního úřadu za 238 857,-Kč.
V roce 2018 obec prodala pozemky za 32 560,-Kč. Obec nemá
žádné úvěry, půjčky, ani jí nebyly poskytnuty žádné návratné
výpomoci.

Máte-li reálné návrhy na činnost Zastupitelstva, přijďte je říct na
zasedání Zastupitelstva, které se koná vždy první pondělí v měsíci od
19:30.

Důležité informace pro občany
Úřední hodiny na Obecním úřadě byly stanoveny takto:
první pondělí v měsíci 18.30 – 19.30
ostatní týdny v měsíci každou středu 19.00 – 20.00
Zasedání Zastupitelstva obce Lubě se zpravidla konají první pondělí
v měsíci od 19.30 na Obecním úřadě. Termín zasedání Zastupitelstva
je vždy oznámen na úřední desce, včetně programu.
webové stránky obce – elektronická úřední deska:
www.lube.webnode.cz,

e-mail obce:

ou.lube@seznam.cz
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