Zápis
ze zasedání
Zastupitelstva obce Luštěnice,
konaného dne 22.2.2011
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18
hodin starostou obce Václavem Jakubcem („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 15. 2. 2011 do 22. 2. 2011. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že přítomno bylo 10 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Omluveni: pí. Skalníková, p. Fišera, pí. Sedláková, p. Dubský

*

*

*

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

Návrh usnesení č.78:
Zastupitelstvo obce Luštěnice určuje ověřovateli pana Zdeňka Smutného a pana
Petra Lacinu, zapisovatelem pana Kamila Maláta.
Výsledek hlasování: Pro
8
Proti 0
Zdrželi se 2
Usnesení č.78 bylo schváleno.
*

*

*

Schválení návrhu 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.
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Návrh usnesení č.79:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje následující program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Projednání hospodaření obce za rok 2010
Projednání inventarizačního zápisu za rok 2010
Projednání nabídky insolvenčního správce – odkup majetku f. Net Call
MŠ – projednání hospodaření, nákupu konvektomatu a lehátek, přijetí dětí ze Smilovic
ZŠ - volba dvou členů ZO do rady školy, podání žádosti na dotaci, schválení hospodaření
Projednání návrhu zadání územního plánu obce
Projednání žádosti o finanční příspěvek – terénní služba rané péče
Projednání výše nájmu – Penzion pro seniory
Autobusová doprava – informace z jednání 9.2.2011
Základní informace – sčítání lidu, domů a bytů 2011
Informace k obchvatu – dopis od nejvyššího st.zastupitelství
Informace k zatrubnění příkopu I/38 – přechodná úprava značení
Informace – výstavba nového pavilonu MŠ
Diskuse

Výsledek hlasování: Pro 10

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č.79 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 1. Projednání hospodaření obce za rok 2010:
Předsedající předal slovo předsedkyni finančního výboru paní Dagmar Hůlkové, která
seznámila přítomné s hospodařením za rok 2010 (viz příloha č.2 tohoto zápisu).
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Proběhla diskuze (p. Bort, p. Prchlík, p. Jakubec) na téma daňových příjmů a rovněž otázky
zvýšení daně nemovitosti. Pan Bort upozornil na to, že pokud by došlo ke zvýšení daně z
nemovitosti, rozpočet obce by výrazně posílil. Odpověděl pan Prchlík.
p. Bort – výdaje jsou vždy splněny na 100 % úrovni - to je na Nobelovu cenu za ekonomii.
Vysvětlil starosta obce a místostarosta, že hospodařit s vyrovnaným rozpočtem obci ukládá
zákon. Proběhla bouřlivá diskuze k této problematice.
p. Bort vznesl otázku, zda byly uvolněny zastupitelům obce nějaké mimořádné odměny =>
odměny poskytnuty nebyly.

Návrh usnesení č.80:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje hospodaření obce za rok 2010.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.80 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 2. Projednání inventarizačního zápisu za rok 2010 :
Předsedající předal slovo předsedkyni finančního výboru paní Dagmar Hůlkové, která
seznámila přítomné inventarizačním zápisem majetku obce za rok 2010 (viz příloha č.3).
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Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
P. Bort – byl nějaký majetek také rušen? Ne, nebyl (odpověděla paní Hůlková)

Návrh usnesení č.81:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje inventarizační zápis
za rok 2010.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.81 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 3. Projednání nabídky insolvenčního správce – odkup majetku Net Call:
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s dopisem insolvenčního správce na odkup majetku
firmy Net Call (viz příloha pc) a odpovědí obce (viz příloha pc). Obec Luštěnice podala
konkurznímu správci panu Rydvalovi nabídku na odkoupení nemovitosti za cenu 800 tis. Kč
bez jakýchkoliv dalších podmínek.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Závěr: ZO bere návrh na vědomí.

*

*

*

Bod 4. MŠ - schválení hospodaření, nákupu konvektomatu, přijetí dětí ze Smilovic
a) Předsedající předal slovo předsedkyni finančního výboru Dagmar hůlkové, která přednesla
hospodaření MŠ Luštěnice za rok 2010. Předsedkyně finančního výboru dále navrhla
převedení zůstatku hospodaření MŠ ve výši 125.840,16Kč na žádost ředitelky MŠ do
rezervního fondu MŠ Luštěnice na rok 2011, celková výše rezervního fondu bude
303.878,54Kč.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Paní Fořtová vyjádřila souhlas s návrhem s tím, že
prostředky z rezervního fondu budou použity na nákup vybavení nového pavilonu.

Návrh usnesení č.82:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje hospodaření MŠ Luštěnice za
rok 2010 a převod zůstatku hospodaření MŠ za rok 2010 ve výši 125.840,16Kč do
rezervního fondu MŠ Luštěnice na rok 2011, celková výše rezervního fondu bude
303.878,54Kč.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 82 bylo schváleno.
b) Předsedající seznámil zastupitele s žádostí MŠ na nákup konvektomatu v cenové výši
229.790Kč, který bude zakoupen z vlastních zdrojů MŠ z investičního fondu (podle smlouvy
s obcí investice nad 10tis. musí schválit ZO).
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
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Návrh usnesení č.83:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje nákup konvektomatu ve výši
229.790Kč z investičního fondu MŠ.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0
Zdrželi se 1
Usnesení č. 83 bylo schváleno.
c) Předsedající vysvětlil, že se na obec obrátili zástupci obce Smilovice s žádostí o přijímání dětí
z jejich obcí do MŠ, především předškoláky. Navrhuje uskutečnit jednání s představiteli obce
Smilovice po zápisu do MŠ až bude jasná situace, kolik dětí se k zápisu dostaví.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

*

*

*

19.30hod přišel zastupitel pan Karel Horáček, dále ZO projednávalo program
v počtu 11 členů.
*

*

*

Bod 5. ZŠ - volba dvou členů ZO do rady školy, podání žádosti o dotaci na výstavbu ZŠ,
schválení hospodaření ZŠ:
a) Předsedající vysvětlil, že obec jako zřizovatel ZŠ musí schválit do šestičlenné rady školy dva
členy ZO.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Zastupitel pan Jakubec navrhl pana Prchlíka a pana Maláta.

Návrh usnesení č.84:
Zastupitelstvo obce Luštěnice volí pana Prchlíka a pana Maláta za členy rady školy
ZŠ Luštěnice.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0
Zdrželi se 2
Usnesení č. 84 bylo schváleno.
b) Předsedající seznámil přítomné s možností opakovaně podat žádost o dotaci na výstavbu
I.etapy ZŠ (kuchyň, dílny, šatny, propojovací chodby). Ředitelka ZŠ navrhuje o dotaci požádat.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko.
R. Prchlík zmínil, že je nutné rozdělit projektovou dokumentaci na 3 etapy a v této souvislosti
změnit stavební povolení. To navrhuje učinit bez ohledu na to, zda bude o dotaci žádáno či
nikoliv. V. Jakubec uvedl, že se jedná zřejmě o jednu z posledních možností, kdy bude možné
o dotaci požádat.
Závěr: ZO souhlasí s rozdělením projektové dokumentace.
c) Předsedající předal slovo předsedkyni finančního výboru Dagmar hůlkové, která přednesla
hospodaření ZŠ Luštěnice za rok 2010. Předsedkyně finančního výboru dále navrhla
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převedení zůstatku hospodaření ZŠ ve výši 254.012,34 Kč do rezervního fondu ZŠ Luštěnice
na rok 2011, celková výše rezervního fondu bude 254.012,34 Kč.
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.85:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje hospodaření ZŠ Luštěnice za
rok 2010 a převod zůstatku hospodaření ZŠ za rok 2010 ve výši 254.012,34 Kč do
rezervního fondu ZŠ Luštěnice na rok 2011, celková výše rezervního fondu bude
254.012,34 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 85 bylo schváleno.
*

*

*

19.50hod odešel zastupitel pan Zdeněk Jireš, dále ZO projednávalo program
v počtu 10 členů.
*

*

*

Bod 6. Projednání návrhu zadání územního plánu obce:
Roman Prchlík seznámil zastupitele s návrhem zadání územního plánu obce, včetně
doprovodných informací týkající se zadání územního plánu.
Vystoupil ing. arch. Charvát, který vysvětlil zásadní okruhy ohledně zpracování ÚP – zejména
záměr o vybudování FVE + obchvat => připomínky obce nebyly akceptovány, tzn. že platí
původní návrh, neboť ÚP musí být v souladu se zákonem a nadřazeným dokumentem, tj. VÚC
Mladá.
Proběhla diskuze k tématu – diskutující p. Horáček – otázka protihlukové stěny, p. Bort –
zmínil otázku oddálení obchvatu.
R. Prchlík zmínil prostor za tratí, který měl být původně využit pro FVE – nově využít jako
stavební parcely pro 10 až 20 domů
P. Prchlík podal návrh na změnu pořizovatele, předal slovo ing. Charvátovi –> zákon změnu
umožňuje a změnu doporučuje, navrhl pana Jindřicha Šilhavého, který je k těmto činnostem
oprávněn jako tzv. externí pořizovatelem, se kterým by v případě zájmu byla uzavřena
smlouva včetně finanční odměny za tuto činnost (cca 200 tis. Kč). R. Prchlík vysvětlil důvody,
které vedou k návrhu na změnu pořizovatele včetně negativ i pozitiv, které toto rozhodnutí
může obci přinést.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Návrh usnesení č.86:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo návrh zadání a sporné body územního
plánu obce Luštěnice a pověřilo arch. Charváta ve spolupráci s pořizovatelem
dopracováním návrhu. Ten bude projednán na nejbližším veřejném zasedání. Dále
bude osloven pan Šilhavý, jakožto certifikovaný externí pořizovatel, který pro obce
Luštěnice vypracuje konkrétní nabídku spolupráce včetně finančních aspektů.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 86 bylo schváleno.
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*

*

*

20.05 hod přišel zastupitel pan Zdeněk Jireš, dále ZO projednávalo program
v počtu 11 členů.
*

*

*

Bod 7. Projednání žádosti o finanční příspěvek – terénní služba rané péče :
Předsedající seznámil zastupitele s žádostí Střediska pro ranou péči Praha, o.p.s. poskytující
preventivní sociální službu rané péče, kterou středisko poskytuje klientovi s trvalým
bydlištěm v Luštěnicích. Středisko nesmí ze zákona sdělit jméno klienta. Náklady na klienta
jsou 35.000 Kč za rok, středisko dostalo dotaci pouze 46,6%, a proto žádají o úhradu rozdílu
mezi náklady a dotací, což činí částku 18.690 Kč (pro rok 2011).
R. Prchlík a V. Jakubec podali doplňující informace k žádosti s vysvětlením, o jaký druh péče
se jedná a přimlouvá se za to, abychom částku schválili.
pí. Studecká navrhuje udělat sbírku mezi občany
p. Horáček vyjádřil obavu, že se s podobnými žádostmi „roztrhne pytel“
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Návrh usnesení č.87:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje finanční příspěvek na činnost
terénní služby rané péče (Středisko pro ranou péči, Praha o.p.s.) ve výši 18.690 Kč
na rok 2011.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 87 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 8. Projednání výše nájmu – Penzion pro seniory:
Předsedající předal slovo předsedkyni sociální komise Janě Fořtové. Ta uvedla navrhované
zvýšení nájmu dle velikosti jednotlivých bytů ve variantách 12 či 15 % s účinností od 1. dubna
2011. Tímto zvýšením by došlo ke snížení doplatku, kterým obec penzion o seniory dotuje.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. To sdělil pan Bort s názorem, že valorizace
důchodu bude tímto využita na zvýšení nájmu. R. Prchlík vysvětlil nezbytnost tohoto kroku.

Návrh usnesení č.88:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje zvýšení nájmu v Penzionu pro
seniory č.p.82 o cca 15 % dle velikosti bytu s účinností od 1. dubna 2011, to je
zvýšení z částky 85Kč na 98Kč, z částky 95Kč na 109Kč, z částky 120Kč na 138Kč.
Uvedené částky jsou uvedeny za byt a den.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 1
Usnesení č. 88 bylo schváleno.
*

*
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*

Bod 9. Informace o autobusové dopravě
Předsedající předal slovo panu Romanu Prchlíkovi, který seznámil zastupitele s aktuálním
stavem redukce jízdních řádů a průběhem jednání schůzky 9.2.2011. Zástupce Středočeského
kraje sdělil, že k 6.3.2011 nebude u dopravce Kolín nedojde ke zrušení žádného spoje, u firmy
Transcentrumbus není zatím stav uzavřen.
V. Jakubec a R. Prchlík připomněli otázku petice týkající se nerušení autobusových spojů.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko.
*

*

*

Bod 10. Základní informace – sčítání lidu, domů, bytů 2011
Předsedající podal zprávu z dopisu z ČSÚ. Rozhodným okamžikem pro sčítání bude půlnoc
z 25.3. na 26.3.2011. Úkoly obcí při přípravě jsou stanoveny v §11 zákona. Jde především o
zajištění informování veřejnosti. Poprvé má obec dále podle místních podmínek zabezpečit
bezplatný přístup občanů k veřejnému internetovému připojení, kde mají možnost vyplnit
sčítací formuláře v elektronické podobě (viz dopis nebo www.scitani.cz).
První daný termín již 4.3.2011 – zahájení zveřejnění Oznámení o sčítání, vymezení sčítacích
obvodů, jmen, komisařů. Další termíny - viz příloha.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko
*

*

*

Bod 11. Informace o obchvatu – dopis od nejvyššího st.zastupitelství
Předsedající předal slovo panu Romanu Prchlíkovi, který seznámil zastupitele s dopisem a
následnými kroky, které budou v této problematice realizovány.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko.
*

*

*

Bod 12. Informace k zatrubnění příkopa I/38
Předsedající uvedl, že obec obdržela z krajského úřadu dva dopisy: rozhodnutí – povolení
částečné uzavírky silnice I/38 pro provádění prací na zatrubnění příkopu a výstavba chodníku
a dále stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38. Akce bude realizována v termínu
14. – 27.4.2011 společností Vakstav Jablonné v Orlických Horách.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko.
*

*

*

Bod 13. Informace – výstavba nového pavilonu MŠ
Předsedající předal slovo panu Romanu Prchlíkovi, který seznámil zastupitele s postupem při
vyřizování stav.řízení MŠ (cca na konci dubna by mohlo být vyřízeno). Na dalším ZO bude
projednáno. Schůzka se zástupci stavební firmy je 15.3.2011 od 17hod na Oú.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko.
*

*
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*

Bod 14. Diskuse
Předsedající otevřel diskusi, kde lze podávat dotazy na všechny členy zastupitelstva.
Paní Studecká – dotaz
1. na chodník mezi Luštěnicemi a Zelenou. Odpověděl pan starosta s tím, že
toto je součástí navrhovaného ÚP.
2. Otázka dětských hřišť pro větší děti. V. Jakubec navrhuje využít dotaci
z MAS
Pan Bort – dotaz na to, co pan Prchlík dělal po ukončení ZŠ. Pan Prchlík na dotaz odpověděl.
Pan Jireš – ing. Marek (dendrolog) předložil nabídku na úpravu stromů v částce cca 18.000 Kč

*

*

*

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Hospodaření obce za rok 2010
3) Inventarizační zápis za rok 2010

Zapisovatel

………………………………

Ověřovatelé: …………………………………

starosta

……………………………………

………..…………………………………
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