Zápis
z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Luštěnice,
konaného dne 13.12.2011
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18
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 6.12.2011 do 13.12.2011. 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 všech 15 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Omluveni: p. Jakubec, p. Lachman, p. Malát, p.Fišera, p.Novák

*

*

*

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

Návrh usnesení č.187:
Zastupitelstvo obce Luštěnice určuje ověřovateli pana Jireše a pana Horáčeka a
zapisovatelem pana Šulce.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.187 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.
1

Návrh usnesení č.188:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje následující program zasedání:
1) Schválení hospodaření za 1-11/2011
2) Schválení rozpočtové změny č.6/2011
3) Pověření hospodářky k provedení rozpočtové změny k 31.12.2011
4) Schválení obecně závazné vyhlášky č.9/2011
5) Schválení smlouvy o dílo s f.Atelier Charvát – zpracování dokumentace
6) schválení smlouvy o věcném břemenu s ČEZ – Boleslavská ulice
7) Penzion – požadavky na měřiče energií a přetěsnění oken
8) ZO ČSCH – žádost o finanční příspěvek na rok 2012
9) Byty – schválení podnájmu
10) Informace
a) zpráva o činnosti zastupitelů obce za rok 2011
b) nabídka na dětská hřiště včetně možnosti dotace – TR Antoš s.r.o.

11) Diskuse

Výsledek hlasování: Pro 10

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č.188 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 1. Schválení hospodaření za 1-11/2012:
Předsedající předal slovo předsedkyni finančního výboru paní Dagmar Hůlkové, která přednesla
hospodaření obce za 1-11/2011, který je přílohou tohoto zápisu.
Celkové příjmy k 30.11.2011 činily 47.434.422,40 Kč dále celkové výdaje 42.060.690,15 Kč a zůstatek
na BÚ obce 3.820.129,51 Kč.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Návrh usnesení č.189:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje hospodaření obce za období 1-11/2011.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 189 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 2. Schválení rozpočtové změny č.6/2011:
Předsedající předal slovo předsedkyni finančního výboru paní Dagmar Hůlkové, která přednesla
rozpočtovou změnu č.6/2011, která je přílohou tohoto zápisu.
Upravuje se v příjmech 180.909Kč a výdajích 180.909Kč.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Návrh usnesení č.190:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2011 ve výdajové i
příjmové části o 180.909kč.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 190 bylo schváleno.
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*
*
*
Bod 3. Pověření hospodářky k provedení rozpočtové změny k 31.12.2011
Předsedající předal slovo předsedkyni finanční komise Dagmar Hůlkové, která přednesla návrh na
pověření hospodářky paní Ing. Sládkové k provedení rozpočtové změny č.7 k datu 31.12.2011. Tato
rozpočtová změna bude dále předložena ke schválení na nejbližším veřejném zasedání.
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.191:
Zastupitelstvo obce Luštěnice pověřuje hospodářku paní
provedením rozpočtové změny č. 7 k datu 31.12.2011.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0

Ing.Sládkovou

Usnesení č.191 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 4. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 9/2011
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s obsahem obecně závazné vyhlášky č.9/2011 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
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.192:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.9/2011 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.192 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 5. Smlouva o dílo s f. Atelier Charvát – zpracování dokumentace
Předsedající seznámil přítomné s předloženou Smlouvou o dílo s firmou Atelier Charvát na zpracování
dokumentace „Dopravní studie ve dvou variantách, v souladu s trvale udržitelným rozvojem obce
Luštěnice“ za cenu 72.000 Kč včetně 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.193:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje Smlouvou o dílo s firmou
Atelier Charvát na zpracování dokumentace „Dopravní studie ve dvou variantách,
v souladu s trvale udržitelným rozvojem obce Luštěnice“ za cenu 72.000 Kč včetně
DPH.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
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Usnesení č.193 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 6. Projednání a schválení smlouvy o věcném břemenu s ČEZ, Boleslavská ul.
Předsedající seznámil přítomné se Smlouvou o věcném břemenu k pozemkům ul. Boleslavská a u ČD
v Luštěnicích, finanční náhrada je dle Smlouvy o budoucí smlouvě o věcném břemenu pro obec je
500Kč.
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.194:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene s firmou ČEZ k pozemkům parc.č.733/4, 462/14, 462/13, 462/15, 713,
st.č.238/2, 462/55, parc.č.708/1, 707, 289/20, 710/2, st.99, 711, 712/1 v k.ú.
Luštěnice za finanční náhrady pro obec ve výši 500Kč.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.194 bylo schváleno.

*

*

*

Bod 7. Penzion – požadavky na měřiče energií a přetěsnění oken v roce 2012
Předsedající seznámil přítomné s požadavky z Penzionu pro seniory. Jedná se o zajištění instalace
vodoměrů a poměrových měřidel tepla do jednotlivých bytových jednotek a přetěsnění všech oken.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko.

Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje utěsnění oken, následné problémy
bude řešit pí. Fořtová.
*

*

*

Bod 8. ZO ČSCH – žádost o finanční příspěvek na rok 2012
Předsedající seznámil přítomné s žádostí jednatelky ZO ČSCH paní Dolečkové o finanční příspěvek na
práci s chovatelskou mládeží v Luštěnicích na rok 2012 ve výši 10.000Kč.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko.

Návrh usnesení č.195:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje finanční příspěvek na práci
s chovatelskou mládeží ZO ČSCH na rok 2012 ve výši 10.000Kč
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.195 bylo schváleno.
*

*
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*

Bod 9. Byty – schválení žádostí
žádost paní Stodolové, Zelená 405 o schválení podnájmu pro Tomáše Krajíčka, bytem Sukorady.
Zastupitelstvo schvaluje.

*

*

*

Bod 10. Informace:
a) zpráva o činnosti zastupitelů obce za rok 2011
b) nabídka na dětská hřiště včetně možnosti dotace – TR Antoš s.r.o.
c) vánoční zpívání se nebude konat tradičně v kostele, ale v obřadní síni OÚ Luštěnice.
d) případná možnost získání dotace na obnovu vodotečí v KÚ Luštěnice a Voděrady.
e) úprava parkovací plochy ul. Brodecká

*

*

*

Bod 11. Diskuse
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:00 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Hospodaření za 1-11/2011
3) Rozpočtová změna č.6/2011

4) Obecně závazná vyhláška obce 9/2011

Zapisovatel ………………………………

Ověřovatelé: …………………………………

……………………………………

místostarosta ………..…………………………………
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