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Březen 2017
Zveme všechny občany na
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA,
které se koná v úterý 14.3.2017
od 19 hod. v kulturním zařízení v Lubné.
Program zasedání:
1. Schválení programu zasedání.
2. Činnost OZ a OÚ.
3. Schválení dotace na opravu kostela Svatého Jiří v Lubné, jeho vybavení a její
přijetí.
4. Schválení odpisového plánu obce za rok 2017.
5. Výsledek hospodaření obce za rok 2016.
6. Závěrečný účet obce za rok 2016 a účetní uzávěrka obce za rok 2016.
7. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.
8. Hospodaření MŠ a ZŠ za rok 2016 a účetní uzávěrka MŠ a ZŠ za rok 2016.
9. Rozpočtové změny.
10. Různé.
Během zasedání budou promítány fotografie výstavby školních šaten a družiny.

Důležité informace k bio-odpadům
Od 20.3.2017 budou rozváženy nádoby bio-popelnic všem, kteří mají
podepsanou smlouvu a zaplacený poplatek.
Bio-popelnice se budou svážet od dubna do listopadu. První svoz začne první
pondělí v dubnu, a pak každých čtrnáct dní do konce listopadu.
Větve budou sváženy v měsících březen až květen a září až listopad. První
svoz začne první pondělí v březnu, a pak každých čtrnáct dní do konce května.
Po dohodě se starostou je možné větší množství větví si samostatně odvézt na
určené místo i mimo uvedený termín.

Kontejnery na objemný odpad
V pátek 24. 3.2017 Odpoledne od 13 h a v sobotu 25. 3.2017 dopoledne do
12 h budou přistaveny kontejnery na objemný odpad na obvyklých místech (Korej,
Obecní úřad, Samoobsluha).
Loutkové divadlo pro děti
22.4. 2017 od 15 h bude v kostele v Lubné sehráno loutkové divadlo pro děti

„Čtyři pohádky o jednom drakovi“
od autorky Milady Mašatové
Vstupné dobrovolné-bude použito na opravu kostela
Dobrovolní hasiči Lubná zvou na vítání jara
Naši dobrovolní hasiči pořádají ve čtvrtek 30. 4.2017 od 18 hod na hřišti
POSEZENÍ U OHNĚ – VÍTÁNÍ JARA. Občerstvení a hudba zajištěny.

