Zápis
z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Luštěnice,
konaného dne 30.8.2011
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19
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 22.8.2011 do 30.8.2011. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že přítomno bylo 12 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 15 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Omluveni: Václav Jakubec, Jiří Lachman

*

*

*

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

Návrh usnesení č.131:
Zastupitelstvo obce Luštěnice určuje ověřovateli pana Petra Lacinu a pana Zdeňka
Jireše a zapisovatelem Kamila Maláta.
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.131 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.132:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje následující program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Složení slibu zastupitele – Blanka Jakubůvová
Schválení hospodaření obce za 1-7/2011
Schválení rozpočtové změny č. 4/2011
Schválení změny předkupního práva - Sluneční
Petice – zákaz stavění komínů v lokalitě Sluneční, Smlouva o právu stavebníka provést stavbu
Žádost o odprodej parcel – Zahrádkářská kolonie Zelená
Skladová zóna Brodce – vyjádření
Rekonstrukce střechy – restaurace a kaplička ve Voděradech
Žádost paní Bešíková – odvodnění pozemku Voděrady
Cyklotrasy Luštěnice – návrh
Autobusové zastávky Luštěnice
Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – ČEZ (kNN pro Seniorpark)
Projednání a schválení smlouvy o bezúplatném převodu pozemků – sportoviště
Projednání a schválení opatrovnictví – Pham Van Cuong
Žádost o odkoupení pozemku – Fouskovi, Voděrady
Schválení žádosti o dotaci na akci „Parkové úpravy v centru obce Luštěnice“
Schválení povolení výjimky z počtu dětí pro MŠ
Byty – žádosti o splátky nájmu, usnesení Okresního soudu v MB
Informace
a) rekonstrukce chodníků - průběh prací
b) BKN – vypořádání projektové dokumentace
c) provoz MŠ
d) autobusová doprava
e) hluk z firmy NIBE
20) Diskuse

Výsledek hlasování: Pro

12

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č.132 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 1. Složení slibu nového člena zastupitelstva:
Předsedající konstatoval, že z důvodu odstoupení paní Aleny Skalníkové ze zastupitelstva obce, která
podala písemně odstoupení dne 11.7.2011, je dalším kandidátem do zastupitelstva obce paní Blanka
Jakubůvová.
Předsedající v souladu s § 58 zákona o obcích vyzval přítomnou paní Blanku Jakubůvovou 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 Blanku Jakubůvovou ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na
připraveném archu (příloha č. 2)
Paní Blanka Jakubůvová neodmítla složit slib ani nesložila slib s výhradou.
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Zasedání dále pokračovalo v počtu 13 zastupitelů.
*

*

*

Bod 2. Schválení hospodaření obce za 1-7/2011:
Předsedající předal slovo předsedkyni finančního výboru Dagmar Hůlkové, která seznámila přítomné
s hospodařením obce viz příloha č.3.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.

Návrh usnesení č.133:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje hospodaření obce za 1-7
měsíce roku 2011, které odpovídá představám obce. K datu 31.7.2011 byl konečný
zůstatek na účtech obce 3.061.510,81 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 13
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 133 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 3. Schválení rozpočtové změny č. 4/2011:
Předsedající předal slovo předsedkyni finančního výboru Dagmar Hůlkové, která seznámila přítomné
s rozpočtovou změnou č.4/2011 viz příloha č.4 zápisu.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.

Návrh usnesení č.134:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje rozpočtovou změnu č.4/2011
ve výdajové i příjmové části o 16.700.214 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 134 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 4. Schválení změny předkupního práva - Sluneční
Předsedající seznámil přítomné Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s žádostí o změnu
předkupního práva k č.p. 516 Sluneční z důvodu prodeje rodinného domu. Jedná se o zrušení
předkupního práva pana Petra Urie a paní Haně Urieové a zřízení předkupního práva pro paní Hanu
Štikovou, bytem Rychnov nad Kněžnou a Tomáše Beznosku, bytem Kladno k pozemkům st.č. 5216,
parc.č. 5012/206 a 5012/184 v k.ú. Luštěnice.
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.135:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje zrušení předkupního práva
pana Petra Urie a paní Haně Urieové a zřízení předkupního práva pro paní Hanu
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Štikovou, bytem Rychnov nad Kněžnou a Tomáše Beznosku, bytem Kladno
k pozemkům st.č. 5216, parc.č. 5012/206 a 5012/184 v k.ú. Luštěnice.
Výsledek hlasování: Pro 12

Proti 0

Zdrželi se 1

Usnesení č.135 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 5. Petice – zákaz stavění komínů v lokalitě Sluneční:
Předsedající seznámil přítomné s peticí občanů ze Sluneční ze dne 15.8.2011 a s dopisem pana
Dlouhého ze dne 29.8.2011. Zároveň pan Martin Dlouhý a paní Daniela Dlouhá, č.p.541, Sluneční
předložili obci dne 30.8.2011 ke schválení Smlouvu o právu stavebníka provést stavbu – montáž
fasádního nerezového komínového systému Bertrams.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. R. Prchlík seznámil přítomné s historií výstavby a se současným
stavem v otázce projednávání žádostí o zřízení komínů, které povoluje stavební úřad MB. Celkem
zřízeno cca 5 komínů. U určité části spoluobčanů vzniká velká nevole proti výstavbě nových komínů.
Přečten dopis pana Dlouhého. Žádost vyřizuje stavební úřad nikoliv OU Luštěnice – ten má možnost
vyjádřit pouze své stanovisko v rámci stavebního řízení. Obec Luštěnice diskutovala tuto otázku také
se zástupci stavebního úřadu MB. Dle vyjádření stavebního úřadu, pokud žadatel splní zákonné
požadavky, není legislativní důvod k zamítnutí žádosti.
Dán prostor k vyjádření přítomným spoluobčanům. Zmíněna otázka bezpečnosti provozu komínů, ale
také ekologických aspektů, kdy někteří spoluobčané chtějí plně nahradit vytápění plynem topením
v krbových kamnech. Lze řešit místní vyhláškou? Nutno řešit v rovině obecné (co výstavba komínů
v dané lokalitě s sebou přináší – negativa i pozitiva), ale také posuzovat z hlediska vztahů sousedů.
Výstavba komínů velmi negativně nabourává sousedské vztahy v celé lokalitě „Sluneční“. Návrh na
nepovolení výstavby dalších komínů s odvoláním na současné negativní zkušenosti a řešit i otázku
stavebních úprav u již zrealizovaných komínů.

Návrh usnesení č.136:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a neschvaluje Smlouvu o právu stavebníka
provést stavbu pro pana Martina Dlouhého a Danielu Dlouhou pro stavbu
nerezového komínového systému k č.p.541, Sluneční a neschvaluje další stavby
komínových systémů v celé lokalitě Sluneční.
Výsledek hlasování: Pro 12

Proti 0

Zdrželi se 1

Usnesení č.136 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 6. Žádost o odprodej parcel – zahrádkářská kolonie Zelená
Předsedající seznámil zastupitelstvo s žádostí Zahrádkářské osady Zelená se záměrem rozšíření
kolonie. Jedná se o odprodej parc.č.5010/1 v k.ú. Luštěnice o velikosti cca 4000 m2 dle situačního
plánku.
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Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Důvodem je vzrůstající zájem dalších spoluobčanů o nákup pozemků
pro další zahrádky.

Návrh usnesení č.137:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje záměr prodat pozemky pro
rozšíření Zahrádkářské osady Zelená. Prodej bude probíhat na základě nově
vypracovaného geometrického plánu.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č.137 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 7. Skladová zóna Brodce - vyjádření:
Předsedající seznámil přítomné s žádostí Krajského úřadu Středočeského kraje o neprodlené
zveřejnění informace o posudku – Posuzování vlivů na životní prostředí, skladová zóna Brodce.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

*

*

*

Bod 8. Rekonstrukce střechy – restaurace (čp 4.) a kaplička ve Voděradech:
Předsedající seznámil přítomné s cenovými kalkulacemi na opravy střech.
Firma Milan Janák, pokrývačské práce, čp. 4 (bez kapličky) - celkem 357.458 Kč vč. DPH
Firma Josef Chochola, pokrývačství, klempířství, čp. 4 - celkem 300.942,92 Kč vč. DPH
Firma Josef Chochola, pokrývačství, klempířství, kaplička – celkem 73.470 Kč vč. DPH
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.138:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje investiční akci „oprava střech
ve Voděradech – č.p.4 a kaplička“ firmě pokrývačství-klempířství Josef Chochola.
Výsledek hlasování: Pro

13

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č.138 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 9. Žádost paní Bešíkové – odvodnění pozemku ve Voděradech:
Předsedající seznámil přítomné s žádostí paní Bešíkové.
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.139:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje svod dešťové vody do veřejné
dešťové kanalizace za dodržení ustanovení vyhlášky č. 269/2009 Sb. § 20 odst. 5
písm. c)
Výsledek hlasování: Pro

13

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č.139 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 10. Cyklotrasy Luštěnice - návrh:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem na cyklotrasy v Luštěnicích. Viz příloha v pc. Představen
grafický a finanční záměr vybudování cyklotras a cyklostezek spojující lokality Zelená a Voděrady.
Nutno vyřešit i vlastnické vztahy k pozemkům dotčených výstavbou.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Vznesen dotaz na křížení zamýšleného obchvatu a cyklostezek. Dotaz
zodpovězen.

Návrh usnesení č.140:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje investiční záměr „Cyklostezky
Luštěnice“ a souhlasí se zpracování projektové dokumentace k dané záměru firmou
CITYPLAN spol. s r.o.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č.140 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 11. Autobusové zastávky - Luštěnice:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem na změnu zastávek v Luštěnicích. Viz příloha v pc.
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.141:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje zpracování projektové
dokumentace k investiční akci „Posun autobusových zastávek v ulici Boleslavská a
Brodecká“ ve stupni studie firmou CITYPLAN spol s r.o.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č.141 bylo schváleno.
*

*
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*

Bod 12. Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene –ČEZ
Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce
k pozemkům parc.č.462/13, 462/104 a 713. Předmětem věcného břemene je kabelové vedení 1kV,
Luštěnice – kNN pro Senior Park Centrum. Finanční náhrada pro obec je 1920 Kč na základě uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 14.4.2008.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Návrh za získání náhrady ve výši 10.000 Kč.

Návrh usnesení č.142:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene s firmou ČEZ Distribuce k pozemkům parc.č.462/13, 462/104 a 713 v k.ú.
Luštěnice za finanční náhrady pro obec ve výši 10.000 Kč – kabelové vedení NN
nového odběrného místa.
Výsledek hlasování: Pro

13

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č.142 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 13. Projednání a schválení smlouvy o bezúplatném převodu - sportoviště
Předsedající seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků sportoviště
Luštěnice včetně podmínek smlouvy a výši smluvních pokut v čl.III této smlouvy. Pozemky nelze
pronajímat, využívat ke komerčním účelům a nelze je převádět na třetí osobu po dobu 10let. Jednou
ročně je obec povinna převodci podat písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem
z důvodu veřejného zájmu.
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.143:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje uzavření Smlouvy č.
UZSVM/SMB/2982/2011-SMBM o bezúplatném převodu nemovitostí s omezujícími
podmínkami s Českou republikou zastoupenou Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových k pozemkům St.č.244, výměra 10 m2, zast.plocha, St.č.246,
výměra 81 m2, zast.plocha, St.č.434, výměra 80 m2, zast.plocha, Parc.č.500/4,
výměra 11266 m2, ostatní plocha, Parc.č.500/12, výměra 8050 m2, ostatní plocha, a
Parc.č.500/13, výměra 1332 m2, ostatní plocha, vše v .ú. Luštěnice. Zároveň souhlasí
se všemi články této smlouvy, včetně zavazujících podmínek uvedených v čl.III.
Výsledek hlasování: Pro

13

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č.143 bylo schváleno.
*

*
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*

Bod 14. Projednání a schválení opatrovnictví – Pham Van Cuong
Předsedající seznámil přítomné s dopisem Okresního soudu v Mladé Boleslavi. Vzhledem k tomu, že
jmenovaný má trvalý pobyt v Luštěnicích a po jeho pobytu soud marně pátrá, dotazuje se podle
zákona, zda obec Luštěnice souhlasí s opatrovnictvím jmenovaného. Případný nesouhlas je třeba do 7
dni sdělit soudu, jinak soud předpokládá, že proti ustanovení opatrovníkem nemáme námitek.
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.144:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje ustanovení obce Luštěnice
opatrovníkem pro pana Pham Van Cuong.
Výsledek hlasování: Pro 0

Proti 13

Zdrželi se 0

Usnesení č.144 nebylo schváleno.
*

*

*

Bod 15. Žádost o odkoupení pozemku – Fouskovi, Voděrady
Předsedající seznámil přítomné s žádostí paní Fouskové, Voděrady o odkoupení části pozemků
parc.č.49/2 a 164/6 o velikosti cca 58 m2 z důvodu zarovnání pozemků.
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.145:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje odprodej části pozemků
z parc. č.49/2 a 164/6 v k.ú. Voděrady u Luštěnic o velikosti cca 58 m2 manželům
Fouskovým, Voděrady za podmínky zpracování geometrického plánu, jehož
vypracování zadá OU Luštěnice a jehož cena bude připočtena k prodejní ceně.
Výsledek hlasování: Pro

13

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č.145 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 16. Schválení žádosti o dotaci na akci „Parkové úpravy v centru obce Luštěnice“
Předsedající seznámil přítomné s žádostí o dotaci na akci „Parkové úpravy v centru obce Luštěnice“
z Programu rozvoje venkova SZIF ve výši 133.332Kč, celková výše akce je 199.999Kč, vlastní zdroje ve
výši 66.667Kč prostřednictvím MAS Svatojiřský les. 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.146:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje podání žádosti o dotaci na akci
„Parkové úpravy v centru obce Luštěnice“ ve výši 133.332Kč z Programu rozvoje
venkova Státního zemědělského investičního fondu.
Výsledek hlasování: Pro 13
Proti 0
Zdrželi se 0
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Usnesení č.146 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 17. Schválení výjimky z počtu dětí MŠ
Předsedající seznámil přítomné s žádostí o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Luštěnice. 1tř. -15dětí,
2tř. -25dětí, 3.tř. -25dětí, 4.tř. -25dětí, celkový počet 90dětí.

Návrh usnesení č.147:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje pro MŠ Luštěnice výjimku
z počtu dětí na základě vyhlášky MŠMT ČR č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání,
a to na celkový počet dětí 90 ve 4 třídách.
Výsledek hlasování: Pro

13

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č.147 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 18. Byty:
a) žádost pana Jiřího Kostky o splátkový kalendář na dlužnou částku na nájemném ve výši 15.084 Kč
ve třech měsíčních splátkách, viz žádost. Návrh uhradit do 26.11.2011.
Zastupitelstvo souhlasí
b) žádost pana Petra Koudelky, Lesní 580 o splátkový kalendář na dlužnou částku ve výši 10.300 Kč
v měsíčních splátkách po 1000 Kč.
Zastupitelstvo souhlasí se splátkovým kalendářem, který bude dohodnut tak, že dluh bude uhrazen
nejpozději do konce roku 2011
c) informace – usnesení Okresního soudu v Mladé Boleslavi ve věci žalobce Petra Hladkého v řízení o
určení neplatnosti výpovědi nájmu bytu, řízení se zastavuje z důvodu nezaplacení poplatkové
povinnosti pana Hladkého. Bude-li poplatek zaplacen ve lhůtě 15dnů od doručení, soud usnesení o
zastavení řízení zruší.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
d) žádost paní Charvátové z Voděrad – nepřehledná zatáčka – žádost o umístění dopravního zrcadla,
nabídka na odprodej křovinořezu. Zatáčka bude opravena, zrcadlo bude řešeno v rámci cyklostezky, o
křovinořez obec Luštěnice nemá zájem.

*

*

*

Bod 19. Informace:
a) rekonstrukce chodníků - průběh prací. K 30.8. ukončena první etapa, problémy s barevnými
pásy pro slepce
b) BKN – vypořádání projektové dokumentace. Fakturu za projektovou dokumentaci považujeme
za neoprávněnou s požadavkem na navrácení již uhrazených financí, neboť projektová
dokumentace vykazuje závažné vady a v praxi je nevyužitelná.
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c) provoz MŠ – provozní doba bude od 1.9.2011 upravena od 6,15 do 16,??. Požadavek na 16,30
hod, návrh MŠ 16,15 hod. Vedení MŠ zrealizuje mezi rodiči anketu, jaká provozní doba jim
vyhovuje. Diskutována výluka v provozu MŠ v průběhu prázdnin.
d) autobusová doprava – viz příloha. R. Prchlík vysvětlil současný stav ve veřejné autobusové
dopravě
e) hluk z firmy NIBE – proběhla komunikace s panem Beranem v otázce vyřešení hluku po 22 hod.
Dle přítomných občanů se situace nezlepšila i přes opatření, které byla dle slov pana Berana
k eliminaci hluku učiněna. Firmou NIBE bude provedeno měření hluku na střeše panelového
domu č. 409.

*

*

*

Bod 20. diskuse
Diskuze občanů – otázka kvality rozhlasového signálu v oblasti Zelené a dětského hřiště pro náctileté.
Sekání trávy – k donucení občanů k povinnosti min. 2x ročně posekat vytvoření vyhlášky s účinností
od 1.12.2011.
Veřejné osvětlení – uzavřena smlouva s panem Novotným o údržbě veřejného osvětlení
v Luštěnicích.
Rozpadající se budovy na Zelené – problematika bezpečnosti. Obec Luštěnice osloví vlastníky
nemovitostí.

*

*

*

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 22,10 hodin.
Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)

Prezenční listina
Složení slibu zastupitele
Hospodaření obce za 1-7 měsíce 2011
Rozpočtová změna č.4

Zapisovatel ………………………………

Ověřovatelé: …………………………………

……………………………………

místostarosta ………..…………………………………
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