Zápis
ze zasedání
Zastupitelstva obce Luštěnice,
konaného dne 11.12.2012
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 5.12.2012 do 11.12.2012. 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: Fišera, Dubský, Jakubůvová se dostavila v 18:45

*

*

*

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

Návrh usnesení č.305:
Zastupitelstvo obce Luštěnice určuje ověřovateli paní Pokornou a pana Lachmana a
zapisovatelem pana Maláta
Výsledek hlasování: Pro
12
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.305 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.

Návrh usnesení č.306
1

Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje následující program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Schválení rozpočtu obce na rok 2013
Schválení rozpočtové změny č.6
Pověření hospodářky k provedení rozpočtové změny k 31.12.2012
Schválení plánu inventur na rok 2012 (inventarizace k 31.12.2012)
Informace o rekonstrukci a dostavbě ZŠ
Informace o výběru úvěrové instituce na dofinancování MŠ, zrušení žádosti o navýšení kapacity,
uzavření MŠ v době prázdnin, žádost o koupi sněhové frézy
Schválení kupní smlouvy na pozemky – Sluneční
Schválení příspěvků pro organizace
Nabídka f. Somaro CZ na provedení dopravního značení místních komunikací
Žádost o oplocení altánu u penzionu, skluzavku, pískoviště
Schválení uzavření smluv na prodej pozemků – Petráskovi, Říhovi
Schválení věcného břemene s firmou ČEZ
Schválení seznamu věcí k likvidaci - Domov U Anežky
Schválení dodatku č.V s firmou OAD Kolín
Schválení prodeje pozemku 5317 k.ú. Luštěnice, Zelená
Byty - žádosti
Informace ostatní, diskuse

Výsledek hlasování: Pro 12

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č.306 bylo schváleno
*

*

*

Bod 1. Schválení rozpočtu obce na rok 2013:
Předsedající předal slovo předsedkyni finančního výboru paní Dagmar Hůlkové, která přednesla
návrh rozpočtu obce. Rozpočet je přílohou tohoto zápisu.
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.307:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje rozpočet obce v paragrafovém členění na
rok 2013 jako přebytkový, z přebytku bude splácena jistina úvěrů z předchozích let.
Výsledek hlasování: Pro 12

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 307 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 2. Schválení rozpočtové změny č.6 /2012 :
Předsedající předal slovo předsedkyni finančního výboru paní Dagmar Hůlkové, která přednesla
rozpočtovou změnu č.6/2012, která je přílohou tohoto zápisu.
Upravuje se v příjmech i výdajích částkou -46.697Kč k datu 30.11.2012.
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.308:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2012 ve výdajové i
příjmové části o -46.697Kč k datu 30.11.2012
Výsledek hlasování: Pro 12

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č.308 bylo schváleno
*

*

*

Bod 3. Pověření hospodářky k provedení rozpočtové změny k 31.12.2012:
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 31.12.2012. 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.309:
Zastupitelstvo obce Luštěnice pověřuje hospodářku paní
provedením rozpočtové změny č.7 k datu 31.12.2012.
Výsledek hlasování: Pro 12
Proti 0
Zdrželi se 0

Ing.Sládkovou

Usnesení č.309 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 4. Schválení plánu inventur na rok 2012 (inventarizace k 31.12.2012):
Předsedající sdělil, že v souvislosti s inventarizací majetku obce k 31.12.2012 bude třeba schválit plán
inventur pro provedení inventarizace majetku a závazků obce, které jsou přílohou tohoto zápisu.
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.310
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje plán inventur na rok 2012.
Výsledek hlasování: Pro 12

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 310 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 5. Informace o dostavbě a rekostrukci ZŠ:
Na základě hodnotící komise výběrového řízení na rekonstrukci a dostavbu ZŠ byla vybrána jako
jediná nejvhodnější nabídka od f. Metrostav, konečná cena 31.860.024Kč bez DPH. Na základě toho
byly odeslány všechny podklady k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Krajským úřadem Stř.kraje.
V měsíci lednu bude zahájena příprava výběrového řízení na poskytnutí úvěru k dofinancování
rekonstrukce a dostavby ZŠ v celk.výši cca 30 mil.Kč. V minulém týdnu byla uskutečněna schůzka za
účasti ředitelky ZŠ, Ing.arch Havlisem, zástupci f.Metrostav a obce Luštěnice, kdy byl nastaven
harmonogram zahájení stavebních prací na březen 2013 v době jarních prázdnin. Doba trvání je
smluvně nastavena na 9 měsíců od zahájení stavby. Je předpoklad, že by předání nové stavby mohlo
3

proběhnout o něco dříve. V nejbližších dnech bude podepsána smlouva se Středočeským krajem o
čerpání dotace.

*

*

*

Bod 6. Informace o výběru úvěrové instituce na dofinancování MŠ, zrušení žádosti o
navýšení kapacity, uzavření MŠ v době prázdnin, nákup sněhové frézy:
a) Dne 10.12.2012 se uskutečnilo výběrové řízení na výběr finanční instituce k poskytnutí úvěru na
dofinancování MŠ ve výši 5 mil Kč. Obec oslovila 3 instituce: KB Mladá Boleslav, ČS a ČSOB a obdržela
od nich nabídky s možností dvou variant: var.A – 1M Pribor (0,33% k 26.11.2012) + pevná odchylka v
%, var.B – pevná úroková sazba v %.
Výsledek hodnocení nabídek:
Var.A:
ČS a.s.
174946,10
KB a.s.
355858,76
ČSOB a.s.
496465,45
Var.B (celková splátka úroků za dobu 8 let):
ČS a.s.
347734,90 (úrok 1,52 %)
KB a.s.
nabídka nedodána
ČSOB a.s.
nabídka nedodána
Z došlých nabídek se na 1.místě v obou variantách umístila ČS a.s.
Hodnotící komisí se jednoznačně přiklonila k variantě B (pevná úroková sazba) a doporučila přijetí
rozhodnutí a uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou ve výši 5 mil.Kč. Splátka úvěru by byla
na dobu 8 let.
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.311:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje uzavření úvěrové smlouvy
s Českou spořitelnou a.s. ve výši 5 milionů Kč s pevnou úrokovou sazbou na
dofinancování akce „Stavební úpravy budovy Mateřské školy v Luštěnicích“.
Výsledek hlasování: Pro 12

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 311 bylo schváleno.
b) Žádost na navýšení kapacity MŠ z 90 na 93 dětí, která byla podána na Krajský úřad Stř.kraje, odbor
školství, byla po dohodě s ředitelkou MŠ a Ing.arch Havlisem zrušena, tedy zůstává stávající kapacita.
c) informace ředitelky MŠ - v době prázdnin a to od 27.12.2012 do 1.1.2013 bude MŠ uzavřena
d) žádost ředitelky MŠ o souhlas s nákupem sněhové frézy – v hodnotě cca 20tis.Kč z finančních
prostředků MŠ. Problém s možností bezpečného uzamčení prostor určených k uskladnění frézy
v objektu MŠ. Návrh na využití obecní frézy na odkliz sněhu.
zastupitelstvo: nesouhlasí – bude řešeno využitím obecní sněhové frézy

*

*
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*

V 18.45hod se dostavila paní Jakubůvová, zastupitelé dále jednali v počtu 13 členů
*

*

*

Bod 7. Schválení kupní smlouvy na pozemky – Sluneční:
Předsedající předložil ke schválení kupní smlouvu s paní Janou Kusou na pozemky náležející s č.p.
492, tj. parcely st.č.5192, parc.č. 5012/96 a 5012/76, která má zapsáno na KN předkupní právo
k uvedeným nemovitostem. Předkupní právo je nyní v souladu se skutečným vlastníkem RD č.p 492
(výhradně paní Kusá), a s odkazem na schválení prodeje pozemků a uzavírání kupních smluv na
Sluneční z VZ 27.2.2012 tak může být i tato kupní smlouva schválena.
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.312:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje uzavření Kupní smlouvy s paní Janou Kusou
na pozemky náležející s č.p. 492, tj. parcely st.č.5192, parc.č. 5012/96 a 5012/76.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 312 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 8. Schválení příspěvků pro organizace:
Předsedající seznámil přítomné s žádostmi organizací o příspěvky:
a) pan Lubomír Krkoška za florbalový oddíl Billy Boy MB-Luštěnice žádá o finanční příspěvek ve výši
15.000Kč k provozu a vybavení florbalového oddílu.
Příspěvek bude hrazen z rozpočtové kapitoly na „využití volného času dětí a mládeže“. Čerpání peněz
proběhne na základě předložených faktur (dokladů, účtenek).

Návrh usnesení č.313:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje panu Lubomíru Krkoškovi finanční
příspěvek na provoz a vybavení florbalového oddílu Billy Boy MB-Luštěnice ve výši
15.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 313 bylo schváleno.
b) pan Jakub Pojikar žádá o finanční příspěvek na činnost kroužku Taekwondo na úhradu poplatku za
užívání sokolovny a další provozní výdaje.
Příspěvek bude hrazen z rozpočtové kapitoly na „využití volného času dětí a mládeže“. Čerpání peněz
proběhne na základě předložených faktur (dokladů, účtenek).

Návrh usnesení č.314:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje panu Jakubu Pojikarovi finanční příspěvek
na kroužek Taekwondo ve výši 5.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0
5

Zdrželi se 0

Usnesení č. 314 bylo schváleno.
c) příspěvek na činnost mladých tenistů.
Příspěvek bude hrazen z rozpočtové kapitoly na „využití volného času dětí a mládeže“. Čerpání peněz
proběhne na základě předložených faktur (dokladů, účtenek).

Návrh usnesení č.315:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje finanční příspěvek na činnost tenisového
oddílu dětí ve výši 10.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 315 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 9. Nabídka firem Somaro CZ a BIZETT CZ s.r.o. na provedení dopravní značení
místních komunikací:
Předsedající přednesl nabídky f.Somaro CZ a BIZETT s.r.o. na provedení výměny a doplnění
dopravního značení místních komunikací, které vyplývají ze zhotoveného pasportu dopravního
značení, které obec obdržela. Navržena je i možnost rozdělení zakázky do několika etap, zahájení
realizace je možná na jaře 2013. Položkový rozpočet přílohou pc. Návrh řešit dopravní značení
postupně.
Zastupitelstvo se dohodlo, že vzhledem k nedostatku finančních prostředků se jednání a rozhodnutí o
realizaci této akce posunuje na jaro 2013.

*
*
*
Bod 10. Žádost o oplocení altánu u penzionu, skluzavku, pískoviště
Předsedající přednesl žádost pracovnic Oú paní Dvořákové a Kofránkové o oplocení altánu u
penzionu pro účely dětského koutku Fialka, a dále o doplnění skluzavky a pískoviště.
Zastupitelstvo nesouhlasí s oplocením altánu a budováním nového dětského hřiště u č.p 82, bude
zrekonstruováno a upraveno stávající dětské hřiště před čp. 47.

*

*

*

Bod 11. Schválení uzavření smluv na prodej pozemků – Petráskovi, Říhovi
Předsedající seznámil přítomné s návrhy 3 smluv s majiteli pozemků – Petráskovi, Říhovi – na koupi
pozemků viz přílohy v pc. Obec již několik let řeší odkup pozemků od rodiny Petráskových a Říhových.
Nyní právník JUDr. Drábek připravil smlouvy, které je nutné projednat a usnesením schválit koupi za
stanovenou cenu. Celková cena 892.000 Kč (840.000 Kč, 40.000 Kč, 12.000 Kč), 25.955 m2 = 32 Kč/m2.
Rozloženo na 5 splátek do roku 2018 (roční splátka 168.000 Kč). Detailní návrh smlouvy č.2012123
včetně rozpisu plateb je vzhledem ke svému velkému rozsahu přílohou tohoto usnesení.

Návrh usnesení č.316:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje uzavření smlouvy č.2012123 na koupi
pozemků od spoluvlastníků Jana Petráska, Heleny Procházkové, Jana Říhy a
Stanislava Říhy – přesné znění smlouvy je přílohou k tomuto usnesení
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0
6

Zdrželi se 0

Usnesení č. 316 bylo schváleno.

Návrh usnesení č.317:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje uzavření smlouvy č.2012124, tedy přijetí daru od
Jiřiny Petráskové - její spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních dvou šestin celku (2/6) na
pozemkové parcele 293/1 o výměře 1917 m² v k.ú. Luštěnice, a obec Luštěnice předmět
daru do svého vlastnictví přijímá, a zároveň koupi spoluvlastnických podílů od Heleny
Procházkové, Jana Říhy, Stanislava Říhy a Jiřiny Straubové o celkové velikosti ideálních čtyř
šestin celku (4/6) k pozemkové parcele 293/1 o výměře 1917 m² v k.ú. Luštěnice za
souhrnnou kupní cenu 40.000Kč, tj. od každého za poměrnou část kupní ceny odpovídající
výši jeho spoluvlastnického podílu.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 317 bylo schváleno.

Návrh usnesení č.318:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje uzavření smlouvy č.2012125, tedy koupi
spoluvlastnických podílů od Jana Petráska, Jiřiny Petráskové, Heleny Procházkové, Jana
Říhy, Stanislava Říhy a Jiřiny Straubové k pozemkové parcele 460/8, druh pozemku orná
půda, o výměře 508 m² v k.ú. Luštěnice za celkovou kupní cenu 12.000Kč, tj. od každého za
poměrnou část kupní ceny odpovídající výši jeho spoluvlastnického podílu
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 318 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 12. Schválení věcného břemene s f.ČEZ
Předsedající seznámil přítomné s žádostí o zřízení věcného břemene ke stavbě „Luštěnice-kNN
obnova části ul. Nová“ k pozemku parc.č.733/4 v k.ú. Luštěnice s firmou ČEZ v zastoupení firmou AZ
Elektrostav Nymburk. Návrh byl předložen na minulém jednání rady, která v souladu s usnesením
zastupitelstva v roce 2010 požadovala finanční plnění za věcné břemeno ve výši 10.000Kč. Vzhledem
k tomu, že ČEZ souhlasil s výší finančního plnění, předkládá návrh zastupitelstvu ke schválení.
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.319:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene
s firmou ČEZ k pozemku parc.č. 733/4 v k.ú. Luštěnice ke stavbě „Luštěnice-kNN
obnova části ul.Nová“ s finanční náhradou obci ve výši 10.000Kč.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0
7

Zdrželi se 0

Usnesení č. 319 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 13. Schválení seznamu věcí k likvidaci - Domov U Anežky
Předsedající seznámil přítomné s žádostí zařízení Domov U Anežky o schválení seznamu věcí
k likvidaci a vyřazení z majetku. 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.320:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje seznam věcí k likvidaci a vyřazení z majetku
Domova U Anežky: varná konvice, ruční mixér, tiskárna Epson, EKG, čip hodinky,
sterilizátor, vysavač malý, skartovačka Sigma (vše po 1 kuse) a 2 kusy popelnice.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 320 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 14. Schválení dodatku č. V ke smlouvě s firmou OAD Kolín
Předsedající seznámil přítomné s dodatkem ke smlouvě o úhradě ztrátovosti v autobusové dopravě.
Pro rok 2013 se celkový podíl prokazatelné ztráty stanovuje ve výši 1.135.835Kč, částka je o 26.447Kč
vyšší než v letošním roce. Tato částka se rozpočítá podílem na okolní obce.
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.321:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje uzavření dodatku č.5 ke Smlouvě o závazku
veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě s firmou OAD Kolín ve výši
1.135.835kč na rok 2013.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 321 bylo schváleno.
*
*
*
Bod 15. Schválení prodeje pozemku 5317 v k.ú. Luštěnice
Předsedající seznámil přítomné s žádostí manželů Feiglových o koupi pozemku st.5317 o velikosti
21m2, na kterém stojí garáž na Zelené. Garáž kupují od majitele pana Laštovicky – Luštěnice s.r.o.
Cena pozemku byla schválena zastupitelstvem v roce 2010 ve výši 15000Kč za pozemek.
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.322:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje prodej pozemku st.č.5317 o velikosti 21m2
v k.ú. Luštěnice za celkovou cenu 15.000Kč Tomášovi a Zuzaně Feiglovým.
Výsledek hlasování: Pro 13

Proti 0
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Zdrželi se 0

Usnesení č. 322 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 16. Byty –žádosti
a) žádost o souhlas pana F.Tampíra s pronájmem bytu č.11, č.p 572 Lesní –Bytové družstvo
Rada a zastupitelstvo: souhlasí
b) žádost pí J.Jiráskové o zrušení NS k bytu č.5, čp. 405 Zelená k datu 31.12.2012
nový nájemník- návrh bytové komise: Jiří Klouda
Rada a zastupitelstvo: souhlasí
c) žádost o podnájem bytu – Zelená 413, p. Tomáš Dvořák žádá o podnájem pro paní Denisu
Brabcovou
rada a zastupitelstvo: souhlasí
d) žádost o splátkový kalendář – paní Váradiová Hana st. byt č.4, čp.579 žádá o splátkový kalendář na
částku 8.746Kč za vyúčtování za rok 2011 – splátky: 4000 Kč dne 14.12.2012, od ledna 2013 po 2000
Kč měsíčně. Návrh na výměnu byt 3+kk za 2+kk
Rada a zastupitelstvo: souhlasí
e) dluh na vyúčtování 2011 za Lesní 581 (odstěhovala se) – pí.Míchalová, částka 2728 Kč
návrh bytové komise – v případě, že nebude do konce 12/2012 uhrazen, předat na soudní vymáhání
rada a zastupitelstvo: souhlasí
f) žádost o slevu na nájemném – paní Simona Volfová, Nová 47 žádá o slevu na nájemném za období
9-12/2012 viz žádost (problémy s revizemi plynu a komína), bližší informace podal starosta. Jedinou
variantou s ohledem na změněné normy je zřejmě instalace tzv. turbokotle. Zítra pošle revizní
technik návrh definitivního řešení. Do doby odstranění závady spojené s užíváním bytu nebude
vybíráno nájemné, a to zpětně od měsíce září do prosince, tj. 4 nájemné. Zprovoznění kotle bude
nejpozději do vánoc.
rada a zastupitelstvo: ne-souhlasí
g) návrh na zákonnou výpověď nájemní smlouvy Petra Balážová - dluh 15 780,- Kč
rada a zastupitelstvo: souhlasí

*

*

*

Bod 17. Informace ostatní, diskuse
- pozvánka na valnou hromadu RTB dne 13.12.2012 od 16 h, klubovna mysl.sdružení Loučeň
- vyjádření k ÚP Smilovice – termín k uplatnění stanovisek do 12.12.2012. Nemáme žádné podstatné
připomínky. Vyjádření zpracuje ing. Charvát.
- žádosti o pokácení stromů – doporučení stromy ošetřit a nekácet
- nabídka na zveřejnění informací o obci Luštěnice v publikaci vydávané SMO - 5000Kč => není zájem
- uvolnění místa v penzionu pro seniory – návrh na paní Blechovou (po paní Pořízové) od 1.1.2013 =>
souhlas
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*

*

*

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:45 hodin.
Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)

Prezenční listina
Rozpočet obce na rok 2013
Rozpočtová změna č.6
Plán inventur na rok 2012

Zapisovatel

………………………………

Ověřovatelé: …………………………………

starosta

……………………………………

………..…………………………………
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