Zápis z veřejného zasedání ZO konaného dne 26.04.2007
začátek jednání
zasedání vedl
přítomni
omluveni
hosté

: 19,00 hod.
: p.Václav Jakubec
: p.Hůlková p. Prchlík , p.Jireš,p.Vyšohlíd,p.Feigl,
p.Lachman,pí.Petrová,pí.Fořtová
: pí.Vodhanelová,p.Dubský,p.Janů , p.Smutný,p.Lacina
: pluk. Ivan Žuvčenko-ředitel Okresní PČR Mladá Boleslav
nadporučík Vlad. Král , nadp. Milan Hruška-ved.odd.PČR Dobrovice

ověřovatelé zápisu : p.Vyšohlíd , p. Lachman
návrhová komise : p.Jireš , p. Feigl , p.Prchlík
18 obyvatel Voděrad
Dnešní program zasedání ZO:
Dnešní program navrhuji následovně:
1). spolupráce s PČR –účast zástupců PČR
2). slib nového člena zastupitelstva obce
3). hospodaření obce za 1-3 měsíc roku 2007
4). rozpočtová změna č.1
5). zpráva z auditu za rok 2006
6). prodej pozemku p.č.289/55 v k.ú. Luštěnice
7). kontokorentní úvěr od ČS
8). zřízení živnostenského listu
9). informace-koupaliště
10). smlouva č.1700 o pronájmu pozemků
11).autobusová doprava-Benátky nad Jizerou-Praha
12). odkanalizování Voděrad
13).dotace II.etapa kanalizace Luštěnice
14).prodej pozemků na zahrádky na Zelené
15).územní plán obce
16).ředitelství silnic a dálnic-vyjádření
17).jednání s BD Luštěnice – Zelená
18).při pomínky , dotazy občanů
Připomínky nebo návrhy k doplnění programu
ZO schvaluje navržený program
pro: 9
proti:
0

- žádné
zdržel se: 0

1.spolupráce obce s PČR
p. Ivan Žuvčenko
a). informace o projektu spolupráce PČR s OÚ a občany –pomocná stráž
srovnání práce v době socialismu a nyní-praxe obsahem stejná-snaha o pořádek v obcích
a ve městech
-současné problémy v regionu+cizinci včetně Slováků,často tu zůstávají i po propuštění z práce
krádeže , trestná činnost,cca 250 policistů
b).informace o obvodním oddělení v bobrovici –p. M.Hruška
10 policistů na území od Bělé po Lipník

problém Zelená a Sluneční – mnoho obyvatel , aut-přitahují zloděje,návrh na kamerový systém na
Zelené –na zvážení ZO
problémy i s parkováním-hlavně kamiony
připomínka:p.Prchlík-k parkování kamionů a finanční náročnosti kamerového systému (obec má
jiné priority), spolupráce s PČR dobrá
c).informace dopravní-p. Vlad.Král
na okrese kolem 3 000 doprav.nehod ročně
pouze 5 stálých pracovníků dopravní policie
-návrh p. Krále-parkování kamionu řešit přes dopravní policii(vyfotografovat , oznámit)
-průjezd kamionu přes Voděrady-Luštěnice (PČR pomůže)
-měření rychlosti nemůže provádět soukromá firma , ale pouze voj,státní nebo městská policie
-problém silnice 275/II –Brodecká ulice –není vhodná pro kamionovou dopravu
přislíbena pomoc v omezení kam.dopravy v Brodecké ulici
dotaz pana Prchlíka na drogovou problematiku –podezření na drogy ,injekč.stříkačky – nález
(zavolat na 158)
dotaz-p.Bím: požadavek občas změřit rychlost vjezdu a výjezdu do obce ( od MB nebo od Kosořic)
p.Bím ml. –parkování u Mušketýra
_______________________________________________________________________________
2. odstupení ze ZO paní Mgr. Lenky Maruškové
slib nového člena ZO – pana Michala Soukupa
-viz příloha
3. hospodaření obce za 1-3 měsíc roku 2007 pí. Hůlková –předseda finančního výboru
porovnání schváleného rozpočtu a plnění od počátku roku 2007 v jednotlivých kapitolách-příjmy a
výdaje
diskuse
p.Sakař J. počítá se s opravou spojky Voděrady – Luštěnice
odp. p. starosta oprava bude provedena v létě ( p.Toman – podnikatel na Zelené)
hlasování
Usnesení č. 22 :
ZO schvaluje hospodaření obce za 1-3 měsíc roku 2007
počtem hlasů
10
proti
0
zdržel se
0
_______________________________________________________________________________
4.Rozpočtová změna č. 1
informace podala předsedkyně finančního výboru paní Dagmar Hůlková
vzhledem k provozu koupaliště obcí-příjmy i výdaje 200 000,- Kč
Diskuse

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

Hlasování
Usnesení č. 23 :
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.1
počtem hlasů pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
_______________________________________________________________________________
5.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2006 - audit
závěr: byly zjištěny méně závažné nedostatky,které nemají závažnost nedostatků
obec ručí majetkem fyz.osobě
Diskuse--------------Hlasování

Usnesení č.24 :
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu z auditu
Počtem hlasů pro: 10
proti: 0
zdržel se : 0
_______________________________________________________________________________
6.Informace o prodeji pozemku č.289/55 v k.ú.Luštěnice
veřejná vyhláška vyvěšena od 4.4.2007 , sejmuto 26.4.2007
žádost pana Roberta Kočky o odkoupení pozemku
návrh ceny 150,-Kč/m2
diskuse---------hlasování
Usnesení č. 25 :
ZO schvaluje prodej pozemku p.č.289/55 v k.ú.Luštěnice o výměře 308m2 panu Robertu
Kočkovi za cenu 150,--Kč/m2 ,tj. 46 200,-Kč
počtem hlasů
9
proti
0
zdržel se
1
_______________________________________________________________________________
7.Návrh na kontokorentní úvěr u ČS p.Prchlík
ve výši 1 mil. Kč v případě nutnosti , použití náleží rozhodnutí rady obce , úrok 3,9%
Diskuse------------Hlasování
Usnesení č. 26 :
ZO schvaluje kontokorentní úvěr od ČS
Počtem hlasů pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
_______________________________________________________________________________
8.zřízení živnostenského listu pro Obec Luštěnice
informace p. Prchlík
-provozování tělovýchovných a sportovních zařízení
zodpovědná osoba p. Feigl
diskuse---------hlasování
Usnesení č. 27 :
ZO schvaluje zřízení živnostenského listu pro Obec Luštěnice , kde předmětem podnikání je
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici
počtem hlasů
10
proti 0
zdržel se
0
_______________________________________________________________________________
9.informace o koupališti
informace p. Jakubec
provozovatel-Obec Luštěnice
vstupné – dospělí 25,-Kč , děti do 18 let a důchodci 15,-Kč,děti do 3 let 5,-Kč
pronájem občerstvení-15 000,- Kč/měsíc v měsících 5-9
2 000,-Kč/měsíc v ostatních měsících
diskuse
hlasování
Usnesení č. 28:
a).ZO schvaluje vstupné na koupaliště dle návrhu
Počtem hlasů pro: 9
proti: 0
zdržel se: 1
b). ZO schvaluje pronájem občerstvení
Počtem hlasů pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
______________________________________________________________

10.smlouva č.1700 o pronájmu pozemků mezi Obcí Luštěnice a ZD Luštěnice
ve výši 26 721,-Kč
informace-p.Jakubec
výměra 26 721m2
diskuse----------hlasování
Usnesení č. 29 :
ZO schvaluje smlouvu č.1700 mezi Obcí Luštěnice a ZD Luštěnice
počtem hlasů
10
proti
0
zdržel se

0

_______________________________________________________________________________
11.autobusová doprava
směr Benátky nad Jizerou , Praha
informace podal p.Prchlík
jednání s Krajským úřadem o zřízení linky směr Benátky-Praha – požadavek na dotaci 3 000,-Kč
denně
-návrh na pověření p.Skalníka zastupovat obec v této věci
diskuse----------Usnesení č. 30
ZO schvaluje pověření v jednání v této záležitosti/autobusová doprava směr Benátky nad
Jizerou-Praha/kromě členů zastupitelstva i pana Jaroslava Skalníka ze Sluneční
počtem hlasů
10
proti
0
zdržel se
0
_______________________________________________________________________________
12. Odkanalizování Voděrad
-vypracované 2 návrhy na odkanalizování Voděrad /studie/
-přečerpání do Luštěnic navrhují VaK Mladá Boleslav-podstatně levnější
budeme se snažit získat finanční prostředky z prostředků Evropské unie
diskuse--------ZO bere na vědomí
_______________________________________________________________________________
13. Dotace II.etapa kanalizace Luštěnice
v letošním roce jsme požádali opět o dotaci KÚ , který nám udělil prioritu.
60% dotace od státu , 10% KÚ , 30% obec
Bylo zasláno z KÚ na ministerstvo a bude se čekat , zda bude obci přidělena dotace
diskuse
p.Koštíř-navrhuje udělat na místě obec.rybníka hřiště - /na návsi/
ZO bere na vědomí
_______________________________________________________________________________
14.prodej pozemků na zahrádky na Zelené
informace podal p. Prchlík
3.5.2007 schůzka na OÚ –pozváni ti , kteří mají složenou zálohu
diskuse--------ZO bere na vědomí
15.Informace k územnímu plánu obce
p.Jakubec

od 1.1.2007 nový stavební zákon ,podle něho lze stavět pouze podle územního plánu,
nutnost vytvoření územního plánu , oslovena firma , která zpracovává územní plán pro obec
Milovice , příští týden jednání s firmou /p. Šchwarzman/
diskuse--------ZO bere na vědomí
_______________________________________________________________________________
16.obchvat obce Luštěnice
p.Jakubec
podle plánu VÚC Mladá obchvat asi 140 m od obce-v roce 2002 obec nesouhlasila s přiblížením
silnice /obchvatu/ k obci
seznámením s dopisem Ředitelství silnic a dálnic ČR k připomínkám obce ke zmíněné trase
obchvatu /je v souladu s VÚC Mladá/
diskuse---------ZO bere na vědomí
_______________________________________________________________________________
17.Jednání s BD Luštěnice – Zelená
p.Prchlík
na schůzce projednána smlouva , objasnily se některé sporné body , další schůzka za přítomnosti
obce se připravuje
odstranění závad – oslovení všech tří stavebních firem –příslib odstranění
zpracování účetnictví-pí.Hofmanová
převod pozemků po uplynutí nutné doby
ZO bere na vědomí
_______________________________________________________________________________
18.připomínky, návrhy a dotazy na jednotlivé poslance.
diskuse
p.Jakubec-položení věnců 8. 5. 2007
Voděrady 18,30
Luštěnice 19,00
p.Jílek bolševník
rozbitý hydrant u Šulcových
p.Jireš třídění odpadu
ve Voděradech kontejner za oplocením , otevřeno v sobotu od 9-12 hod , p. Veselý
p.Bím sloup v příkopě , nikdo to neuklidil
pí.Kroupová zda se bude dělat trafostanice , je zpracována studie
p.Bím při výměně žárovek vytřít hadrem vnitřek lampy –provede opravář
pí.Stará - p.Kraus bydlí v holobytě , neplatí nájem
je řešeno soudní cestou
12.května 2007 se koná pohár Doubravka
obec zakoupí 2 x 2 sady pohárů pro mládež
-ekologické WC
-zajistí posekání pozemků , na kterých bude soutěž uskutečněna(Voděrady).

závěr:
zapsala: Dagmar Hůlková
ověřovatelé:Jiří Lachman
Václav Vyšohlíd

USNESENÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE
ze dne 26.04.2007

--------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce na svém zasedání , které se konalo
26.04.2007
Usnesení č. 22
schvaluje hospodaření obce za 1-3 měsíc roku 2007
10
proti
0
zdržel se
počtem hlasů

0

Usnesení č. 23
schvaluje rozpočtovou změnu č.1
10
proti
počtem hlasů

0

zdržel se

0

Usnesení č. 24
schvaluje zprávu z auditu
10
počtem hlasů

0

zdržel se

0

proti

Usnesení č. 25
schvaluje prodej pozemku p.č.289/55 v k.ú.Luštěnice o výměře 308m2 panu
Robertu Kočkovi za cenu 150,-Kč/m2 , tj. 46 200,-Kč
počtem hlasů
9
proti
0
zdržel se
1
Usnesení č. 26
schvaluje kontokorentní úvěr od ČS
10
proti
počtem hlasů

0

zdržel se

0

Usnesení č. 27
schvaluje zřízení živnostenského listu pro Obec Luštěnice , kde předmětem
podnikání je provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících
k regeneraci a rekondici
počtem hlasů
10
proti
0
zdržel se
0
Usnesení č. 28
a).schvaluje vstupné na koupaliště ve výši:
dospělí 25,-Kč , děti do tří let 5,- Kč,děti do 18 let a důchodci 15,-Kč
počtem hlasů
9
proti
0
zdržel se
1
b). schvaluje pronájem občerstvení v měsících 5-9 ve výši 15 000,-Kč/měsíc
v ostatních měsících 2 000,-Kč/měsíc
počtem hlasů
10
proti
0
zdržel se
0
usnesení č. 29
schvaluje smlouvu č.1700 o pronájmu pozemků mezi Obcí Luštěnice a ZD
Luštěnice
počtem hlasů
10
proti
0
zdržel se
0

usnesení č.30
schvaluje pověření v jednání v této záležitosti , kromě členů zastupitelstva
i pana Jaroslava Skalníka ze Sluneční
10
proti
0
zdržel se
0
počtem hlasů
________________________________________________________________
bere na vědomí:
-informace o spolupráci s PČR
-informace o odkanalizování Voděrad
-informace o dotaci na II.etapu kanalizace-Luštěnice
-informace o územním plánu obce
-informace o obchvatu obce Luštěnice
-informace o jednání s BD Luštěnice - Zelená

...........................................
Roman Prchlík
místostarosta obce

........................................
Václav J a k u b e c
starosta

………………………………
ověřovatelé

