Zápis
ze zasedání
Zastupitelstva obce Luštěnice,
konaného dne 11.1.2011

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno ve 20
hodin místostarostou obce Romanem Prchlíkem („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Luštěnice zveřejněna v souladu se zákonem po
dobu nejméně 7 dní, a to od 4. 1. 2011 do 11. 1. 2011. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že přítomno bylo 13 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Omluveni:
Václav Jakubec – ze zdravotních důvodů
Jiří Lachman – zaměstnání
Pavel Novák - zaměstnání

*

*

*

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající konstatoval, že ověřovatelé minulého zasedání pan Smutný a pan Fišera stvrdili
svým podpisem zápis a usnesení a dále navrhl určit ověřovatele zápisu pana Petra Lacinu a
pana Zdeňka Jireše, zapisovatelem pana Kamila Maláta. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení č.57:
Zastupitelstvo obce Luštěnice určuje ověřovateli pana Petra Lacinu a pana Zdeňka
Jireše, zapisovatelem pana Kamila Maláta.
Výsledek hlasování: Pro 10

Proti 0

Usnesení č. 57 bylo schváleno.
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Zdrželi se 2

Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu
doplnil další body. Další návrhy na doplnění nebyly vzneseny. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení č.58:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje následující program zasedání:
1) Složení slibu nového zastupitele, paní Alena Skalníková
2) Projednání a schválení žádosti o dotaci na akci „Zvýšení bezpečnosti dopravy
v obci Luštěnice na silnici I/38– oprava chodníků“
3) Projednání a schválení výběrového řízení na akci „Zvýšení bezpečnosti dopravy
v obci Luštěnice na silnici I/38– oprava chodníků“
4) Schválení přijetí finančního daru od firmy CL-Evans pro obec Luštěnice
5) Schválení přijetí finančního daru od firmy CL-Evans pro ZŠ Luštěnice
6) Schválení ukončení nájemní smlouvy Zelená 410, pan Zahradník
7) Schválení žádosti o uzavření nájemní smlouvy Zelená 410, pan Kubišta
8) Rozpočtové opatření č.5 k 31.12.2010
9) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 12

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č.58 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 1. Složení slibu nového zastupitele:
Předsedající konstatoval, že z důvodu odstoupení pana Tomáše Fiegla ze zastupitelstva
obce, který podal písemně odstoupení dne 3.1.2011, je další kandidátkou do zastupitelstva
obce paní Alena Skalníková.
Předsedající v souladu s § 58 zákona o obcích vyzval přítomnou paní Alenu Skalníkovou ke
složení slibu člena zastupitelstva, kterou před složením slibu upozornil, že odmítnutí složit
slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o
obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky.“ a vyzval přítomnou paní Alenu Skalníkovou ke složení slibu pronesením
slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)
Paní Alena Skalníková neodmítla složit slib ani nesložila slib s výhradou.
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Bod 2. Projednání a schválení žádosti o dotaci na akci „Zvýšení bezpečnosti dopravy
v obci Luštěnice na silnici I/38 – oprava chodníků“:
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s obsahem žádosti a způsobem realizace a
financování akce. Zmínil rovněž další náklady spojené s realizací celého projektu (stavební
dozor atd.). Rozhodnutí o žádosti bude sděleno cca v měsíci dubnu/květnu.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení č.59:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje žádost o dotaci na akci:
„Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Luštěnice na silnici I/38– oprava chodníku“
Celkové předpokládané náklady: 9 984 431 Kč
Požadovaná investiční dotace:
9 200 000 Kč (92,143% celkových nákladů)
Vlastní investiční zdroje:
784 431 Kč (7,857% celkových nákladů)
Výsledek hlasování: Pro 10

Proti 0

Zdrželi se 2

Usnesení č.59 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 3. Projednání a schválení výběrového řízení na akci „Zvýšení bezpečnosti dopravy
v obci Luštěnice na silnici I/38 – oprava chodníků“:
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s návrhem, aby výběrové řízení provedl ing. Jirkův.
Navrhovaný seznam firem:
Dopravní stavby Mladá Boleslav s.r.o., Mnichovo Hradiště
Chládek a Tintěra , a.s., Litoměřice
H-INTES s.r.o., Mladá Boleslav
CL-EVANS s.r.o., Č.Lípa
COLAS a.s.
Předsedající vyzval přítomného ing. Jirkůva, aby seznámil ZO s připravovaným výběrovým
řízením. Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Pan Jireš navrhuje seznam firem doplnit o
společnost EUROVIA.

Návrh usnesení č.60:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje výběrové řízení na akci „Zvýšení
bezpečnosti dopravy v obci Luštěnice na silnici I/38– oprava chodníku“. Na základě
mandátní smlouvy provede výběrové řízení Developer CZ , s.r.o. zastoupený
ing.Petrem Jirkůvem , jednatelem.
Výsledek hlasování: Pro 12

Proti 0

Usnesení č.60 bylo schváleno.
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Zdrželi se 0

Bod 4. Schválení přijetí finančního daru od firmy CL-Evans pro obec:
Předsedající vysvětlil, že firma CL-Evans Česká Lípa poskytne pro obec Luštěnice finanční dar
ve výši 100 000 Kč, který bude převeden na účet obce.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení č.61:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje přijetí finančního daru od firmy CL-Evans
pro obec Luštěnice ve výši 100 000 Kč na účet obce.
Výsledek hlasování: Pro 12

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 61 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 5. Schválení přijetí finančního daru od firmy CL-Evans pro ZŠ:
Předsedající uvedl, že firma CL-Evans Česká Lípa poskytne pro ZŠ Luštěnice finanční dar ve
výši 15 000 Kč, který bude převeden na účet ZŠ.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Návrh usnesení č.62:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje přijetí finančního daru od firmy
CL-Evans pro ZŠ Luštěnice ve výši 15 000 Kč, který bude převeden na účet ZŠ.
Výsledek hlasování: Pro 12

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 62 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 6. Schválení ukončení nájemní smlouvy Zelená 410, pan Zahradník:
Předsedající uvedl, že pan Stanislav Zahradník podal žádost o odstoupení od nájemní smlouvy
k bytu č. 2, Zelená 410 k datu 31.1.2011.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Návrh usnesení č.63:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje ukončení nájemní smlouvy panu Stanislavu
Zahradníkovi k bytu č. 2, Zelená 410 k datu 31.1.2011.
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Výsledek hlasování: Pro 12

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 63 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 7. Schválení žádosti o uzavření nájemní smlouvy Zelená 410, pan Kubišta:
Předsedající uvedl, že pan Rudolf Kubišta trvale bytem Mladá Boleslav podal žádost o
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Zelená 410.
Bytová komise doporučila schválení uzavření nájemní smlouvy s panem Kubištou.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Návrh usnesení č.64:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem
Rudolfem Kubištou k bytu č. 2, Zelená 410 .
Výsledek hlasování: Pro 12

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č.64 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 8. Schválení Rozpočtového opatření č.5 k datu 31.12.2010:
Předsedkyně finančního výboru paní Dagmar Hůlková seznámila zastupitelstvo obce
s rozpočtovým opatřením č.5 k datu 31.12.2010 a vysvětlila důvody jeho projednávání.
Změna příjmové i výdajové části rozpočtu roku 2010 je 1.254.309Kč.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Návrh usnesení č.65:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje Rozpočtové opatření č.5 k 31.12.2010 změna příjmové i výdajové části rozpočtu roku 2010 je 1.254.309 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 12
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.65 bylo schváleno.
*

*

5

*

Bod 9. Diskuse
Předsedající otevřel diskusi, kde lze podávat dotazy na všechny členy zastupitelstva.
Diskuze na téma dopravní obslužnosti obce Luštěnice – dotaz na nové informace.

*

*

*

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva

Zapisovatel

………………………………

Ověřovatelé: …………………………………

……………………………………

místostarosta ………..…………………………………
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