Zápis
ze zasedání
Zastupitelstva obce Luštěnice,
konaného dne 3.9.2014
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v
19hodin 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 27.8.2014 do 3.9.2014 včetně. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.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: Pokorná, Novák, Dubský, Šulc, Křováček (dorazil v 19,05 hod)

*

*

*

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

Návrh usnesení č.453:
Zastupitelstvo obce Luštěnice určuje ověřovateli pana Lachmana a pana Fišeru a
zapisovatelem pana Maláta.
Výsledek hlasování: Pro 10
Usnesení č.453 bylo schváleno

Proti 0

*

*

Zdrželi se

0

*

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.454
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)

Plnění přijatých usnesení z minulého VZ
Presentace výstavby pošty Luštěnice
Stavba pergoly Lesní – pozváni žadatelé (nájemníci)
Schválení kontokorentního úvěru ve výši 2 mil.Kč
Schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci 3.pavilonu MŠ
Schválení převodu ČOV Zelená na VaK a.s. MB
Schválení prodeje pozemku pč.149/26 - ZD Luštěnice
Schválení prodeje pozemku pod trafost.st.č.496 – ČEZ
Schválení prodeje pozemku pod trafost.st.č.5073 – ČEZ
Schválení smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení – Elektrowin a.s.
Žádost o souhlas ke stavebnímu záměru čp. 111 a čp.12
Žádost MŠ – výjimka z počtu dětí
Žádost SŽDC – název železniční zastávky
Žádost f.Rollyx – připojení na vodu a kanalizaci
Byty
Informace
Diskuse
Kontrola plnění úkolů za minulé uplynulé období

Pan Prchlík navrhuje doplnit bod č. 18 => souhlas
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0
Usnesení č.454 bylo schváleno
*

Zdrželi se 0

*

*

V 19.05hod přišel pan Křováček, zastupitelé dále jednali v počtu 11 členů

*
*
*
Bod 1. Plnění přijatých usnesení z minulého VZ:
Předsedající podal přítomným informaci o plnění přijatých usnesení z minulého zasedání dne
24.6.2014. Přijatá usnesení č.439 až č.452 byla splněna.
Předsedající dále navrhl diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

*

*

*

Bod 2. Presentace investičního záměru stavby pošty Luštěnice a technického dvora:
Na toto zasedání byli pozváni zástupci České pošty (paní Slavíková, pan Čihák) a Ing. Arch. Havlis.
Předsedající předal slovo přizvaným hostům. Nejprve vystoupil arch. Havlis a poté pan Čihák z ČP.
Vysvětlil současný stav působení pobočky ČP na zámku v Luštěnicích a nastínil vizi ČP na další
působení pobočky v naší obci, která spadá do kategorie pošt tzv. „povinných“ (dle vyhlášky č.
446/2012 Sb.). ČP je připravena hradit nájemné, nicméně očekává, že realizace stavby bude
financována ze strany obce.
Paní Slavíková – ČP nepřepokládá nikterak krátit provozní dobu pošty, tzn. i nadále by měla být 7
hodin.
Dotaz na zřízení bankomatu v objektu ČP => na 99 % nelze.
Diskuze na téma financování stavby. ČP se zaváže na alespoň 10 let platit nájemné (délka závazku je
k diskuzi), i kdyby objekt nevyužívala. Spolufinancování realizace stavby není reálné (nelze investovat
do cizího objektu na cizím pozemku), výše nájmu je k jednání.
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Zmíněn termín vlastní realizace objektu (včetně potřebných povolení) – délka stavby cca 3 – 4 měsíce
+ doba na zajištění všech potřebných povolení a právních formalit (cca 4 měsíce).
Pan Křemeňák uvedl, že ČP dal nabídku na pronájem prostor v obci Luštěnice, kde by ČP mohla
působit. Dle jeho vyjádření nedostal žádné vyjádření. Nicméně tento objekt není dle zástupců ČP pro
pobočku pošty vhodný.
Závěr: dalším krokem by mělo být vyjádření ČP, zda je ochotna akceptovat delší dobu pronájmu než
10 let a navrhnout přesnou nabídku na výši ročního nájmu. Toto vyjádření ČP pošle nejpozději do
konání dalšího VZ (16.9.2014), kde bude znovu projednáno.

*

*

*

Bod 3. Stavba pergoly Lesní – pozváni žadatelé:
Na základě předchozího projednání žádosti nájemníků z čp. 575 a 579 o povolení stavby pergoly mezi
uvedenými domy na schůzi rady dne 5.8.2014 byli pozváni zástupci žadatelů (nájemníků).
Předsedající předal slovo hostům, kteří vysvětlili stavební záměr a předložili „petici nájemníků“
z bytových domů 575 a 579 podporující realizaci pergoly.
Závěr: z důvodů množících se žádostí bude na základě vytvoření přesných podmínek pro realizaci
těchto typů staveb učiněno konečné rozhodnutí, pan Prchlík zajistí návrh pergoly od Ing.arch. Havlise.

*

*

*

Bod 4. Schválení kontokorentního úvěru obce:
Předsedající představil přítomným záměr obce projednat a schválit uzavření smlouvy o
kontokorentním úvěru ve výši 2mil.Kč. u České spořitelny.
Částka 2.000.000Kč bude použita:
a) Na úhradu části neuhrazené faktury č. 130208 ze dne 14.10.2013 v neuhrazené částce 1.700.000
Kč firmě CL-Evans. Jednalo se o rekonstrukci 2 pavilonu MŠ v Luštěnicích. Je plánováno, že bude
rekonstruována celá MŠ v celkovém nákladu na stavbu (bez ATD, VŘ a technického dozoru)
23.051.410 Kč, rekonstrukce je rozdělena do 3 etap, 1 etapa byla dokončena v roce 2012 s nákladem
5.901.121,44 Kč (celkově v 1 etapě proinvestováno 7.210.500 Kč, včetně PD, ATD a stavebního
dozoru a nákladů na VŘ), (byl čerpán úvěr od ČS a.s. ve výši 5.000.000 Kč), 2 etapa v nákladu
5.428.837,75 Kč (celkově v 2 etapě bylo proinvestováno 6.448.959,85 včetně ATD, technického
dozoru) byla dokončena (nedoplacena částka 1.700.000 Kč) v roce 2013, 3 etapa v plánovaném
nákladu na stavbu 11.721.450,82 Kč, bez částky na ATD, technický dozor (rekonstrukce 3 pavilonu a
kuchyně) zatím není jasný termín dokončení, v současné době zpracováváme žádost o dotaci s
předpokládaným termínem stavby v roce 2015.
b) Zbývající část kontokorentu bude použita k úhradě neuhrazené faktury č. 813532015 dodavateli
Metrostav a.s. – její zbývající části ve výši 300.000 Kč Jedná se o investiční akci: Rekonstrukce,
přístavba a dostavba budov ZŠ v Luštěnicích. Celkové náklady akce činily cca 45.199.486 Kč (včetně
projektové dokumentace, stavebních a autorských dozorů apod.). Na tuto investiční akci byla čerpána
státní dotace ve výši 10.000.000 Kč, dále investiční úvěr od České spořitelny a.s. ve výši 30.000.000
Kč, další náklady byly hrazeny z rozpočtu obce (vlastních zdrojů), v současné době zbývá uhradit z
vlastních zdrojů obce 300.000 Kč, které by byly kryty z kontokorentu.
Kontokorent by byl sjednán na dobu 12 měsíců. Úroková sazba pro první období platnosti úrokové
sazby činí 1,25% ročně.

Návrh usnesení č.455:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje uzavření Smlouvy o kontokorentním
úvěru č. 483218329/0800 s Českou spořitelnou a.s. ve výši 2.000.000 Kč, které budou
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použity na úhradu části neuhrazené faktury č. 130208 dodavateli CL-Evans s.r.o. ve výši
1.700.000Kč a části neuhrazené faktury č. 813532015 dodavateli Metrostav a.s. ve výši
300.000Kč.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.455 bylo schváleno
*

*

*

Bod 5. Schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci 3.pavilonu MŠ:
Předsedající sdělil přítomným, že byla připravena žádost o dotaci od MŠMT na rekonstrukci
3.pavilonu MŠ (včetně kuchyně), výše předpokládaných nákladů na akci 13.207.123,13Kč, dotace
11.226.564,67Kč, vlastní zdroje 1.981.158,46Kč. Současně s realizací přestavby by došlo k navýšení
kapacity o 10 dětí (z 15 na 25).
Diskuze na téma reálnosti získání dotace. Přestavba bude realizována pouze v případně kladného
vyjádření z hlediska získání dotace.

Návrh usnesení č.456:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje podání žádosti o dotaci od
MŠMT na rekonstrukci 3.pavilonu MŠ ve výši 11.226.564,67Kč.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.456 bylo schváleno
*
*
*
Bod 6. Schválení převodu ČOV Zelená na VaK a.s. MB:
Předsedající seznámil přítomné se záměrem převodu ČOV Zelená z majetku obce do majetku VaK a.s.
Mladá Boleslav. Obec již obdržela souhlasné stanovisko s převodem od Ministerstva ŽP (dne
18.8.2014) a z Ministerstva zemědělství (dne 29.5.2014).
Diskuze na téma kapacity ČOV z hlediska finanční náročnosti s případným navyšováním kapacity =>
zajistí starosta. Poté bude projednáno na dalším VZ.

*

*

*

Bod 7. Schválení prodeje pozemku pč.149/26 - ZD Luštěnice :
Předsedající seznámil přítomné se záměrem prodeje pozemku pč.149/26 v k.ú. Luštěnice o výměře
4500 m2 firmě ZD Luštěnice za cenu 47.720 Kč, který byl předem projednán na schůzi rady dne
22.7.2014.
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.457:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje prodej pozemku pč.149/26 v
k.ú. Luštěnice o výměře 4500 m2 firmě ZD Luštěnice za cenu 47.720 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.457 bylo schváleno
*

*

4

*

Bod 8. Schválení prodeje pozemku pod trafostanicí st.č. 496 - ČEZ :
Předsedající seznámil přítomné se záměrem prodeje pozemku pod trafostanicí st.č.496 (u MŠ) v k.ú.
Luštěnice o výměře 35m2 firmě ČEZ za dohodnutou cenu 350Kč/ 1m2, který byl předem projednán na
schůzi rady dne 17.6.2014.
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.458:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje prodej pozemku pod
trafostanicí st.č.496 v k.ú. Luštěnice o výměře 35m2 firmě ČEZ za dohodnutou cenu
12.250Kč a uzavření kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.458 bylo schváleno
*
*
*
Bod 9. Schválení prodeje pozemku pod trafostanicí st.č. 5073 - ČEZ :
Předsedající seznámil přítomné se záměrem prodeje pozemku pod trafostanicí st.č.5073 (Zelená
ČOV) v k.ú. Luštěnice o výměře 58 m2 firmě ČEZ za dohodnutou cenu 600 Kč/1m2, který byl předem
projednán na schůzi rady dne 15.4.2014.
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.459:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje prodej pozemku pod
trafostanicí st.č.5073 v k.ú. Luštěnice o výměře 58 m2 firmě ČEZ za dohodnutou cenu
34.800Kč a uzavření kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.459 bylo schváleno
*
*
*
Bod 10. Schválení smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení – Elektrowin a.s.
Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
s firmou Elektrowin a.s. v rámci akce „Recyklujte s hasiči!“ Sběrné místo – místo zpětného odběru
bude SD Luštěnice v ulici Pod Humny v Luštěnicích, kontaktní osoba je pan J.Doleček. Smyslem této
akce je umožnění občanům zpětný odběr elektrospotřebičů a jejich recyklaci jako jsou TV, PC
monitory, ledničky, pračky, sporáky, vysavače, mikrovlnky, fény atd…
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.460:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení s firmou Elektrowin a.s.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.460 bylo schváleno
*

*
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*

Bod 11. Žádost o souhlas ke stavebnímu záměru čp. 111 a čp.12
Předsedající seznámil přítomné s žádostí pana pana Ing.Pavla Hrdličky o souhlas se stavebním
záměrem provedení demolice obytné části č.p.12 a domu čp.111 v Luštěnicích a stavby nového RD
dle přiložené dokumentace.

Návrh usnesení č.461:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje žádost pana Ing. Pavla
Hrdličky a stavební záměr provedení demolice obytné části domu čp.12 a domu čp.111 v
Luštěnicích a stavby nového RD dle přiložené dokumentace.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.461 bylo schváleno
*

*

*

Bod 12. Žádost MŠ – výjimka z počtu dětí
Předsedající seznámil přítomné s žádostí MŠ Luštěnice o povolení výjimky z počtu dětí – modrá třída
26 dětí, zelená třída 27 dětí, žlutá třída 27 dětí, červená třída 16 dětí. Jedná se o maximální možnou
kapacitu. Dnes shodou okolností proběhlo otevření nového dopravního hřiště v objektu MŠ.

Návrh usnesení č.462:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a povoluje výjimku z počtu dětí v MŠ
Luštěnice: modrá třída 26 dětí, zelená třída 27 dětí, žlutá třída 27 dětí, červená třída 16
dětí.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.462 bylo schváleno
*

*

*

Bod 13. Žádost SŽDC – název železniční zastávky
Předsedající seznámil přítomné s žádostí Správy železniční dopravní cesty o souhlas s názvem
železniční zastávky pro nákladní dopravu, řízení sledu a křižování vlaků: návrh je „Újezd u Luštěnic“ a
pro osobní dopravu „Luštěnice“.

Návrh usnesení č.463:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje název železniční zastávky pro
nákladní dopravu, řízení sledu a křižování vlaků „Luštěnice - Újezd“ a pro osobní dopravu
„Luštěnice“
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.463 bylo schváleno
*

*

*

Bod 14. Žádost f.Rollyx –připojení na vodu a kanalizaci
Předsedající seznámil přítomné s žádostí firmy Rollyx o napojení nové výrobní haly na Zelená
k inženýrským sítím, která byla projednána na minulé schůzi rady. Kromě přípojky vody a kanalizace
bylo připojení schváleno. Dne 13.8.2014 obdržela obec podklady (technická zpráva) k připojení na
vodu a kanalizaci s tím, že spotřeba vody bude 4260 litrů denně, za rok 1555 m3.
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Závěr: vzhledem k tomu, že odpověď VaK Mladá Boleslav je nejednoznačná, není možné se v tuto
chvíli k dané žádosti ze strany obce zodpovědně vyjádřit => odsunuto na další VZ.

*

*

*

Bod 15. Žádost Domova U Anežky –opravy
Předsedající seznámil přítomné s žádostí Domova U Anežky o opravy na budově: Zatékáním, výměna
kotle, stavební úpravy ve vestibulu – zvětšení haly resp. udělání skleněných příček a dveří.
Závěr: dle konzultací s ing. Havlisem je nutné navrhnout zcela novou krytinu po celé střeše. Pan
starosta zjistí do dalšího jednání VZ nabídky včetně cenové kalkulace.

*

*

*

Bod 16. Žádost – kabelové vedení NN
Předsedající seznámil přítomné s žádostí firmy Eltodo EG a.s. o uložení nového kabelového vedení NN
pro napájení skříně DSLAM pro rozšíření stávající telekomunikační sítě žadatele za účelem vydání
územního rozhodnutí/územního souhlasu. Údaje o stavbě - k.ú. Luštěnice, parc.č. 5014/8, 5014/16,
5013/1, 557/7, Investor: Telefonica Czech Republic, a.s.
Závěr: souhlas

*

*

*

Bod 17. Byty –žádosti
1. Žádost o splátkový kalendář pí. Krajňáková, Zelená 406 – dluh celkem 9.795Kč, návrh
splátek ve výši min. 2000 Kč.
Rada a zast.: souhlasí za podmínky úhrady celého dluhu nejpozději do 31.12.2014.
2. Žádost o převod NS - Zelená 412 z manželů Hejplíkových na syna Tomáše Hejplíka
Rada a zast.: souhlasí
3. Žádost o podnájem bytu Zelená 401 – manželé Mlynarčíkovi pro nájemce Mariku a
Romana Gazsi s 2dětmi, bytem Brodce.
Rada a zast.: souhlasí
4. Žádost o zrušení NS Zelená 411, manželé Krupičkovi k datu 30.9.2014. Nový zájemce: Tomáš Hašek,
bytem Mladá Boleslav

Rada a zast.: souhlasí
5.
a)Uvolněný byt od 29.8.2014 po pí. Kroisové, Lesní 581/3 2+kk.
b)Vypršela výpovědní lhůta z NS pro pí. Sáezovou, Lesní 579/2 2+kk k 31.8.2014. Byt dosud nepředala
–ze zdrav.důvodů pověřila dceru, předání ústně přislíbeno k 29.8. – nedostavila se, dosud bez
kontaktu. Současně nehradí už od března nájemné a dluh činí cca 27.000 Kč. Bylo řádně postupováno
v souladu s interními pravidly obce k postupu při těchto situacích.
Rada a zast.: souhlasí s návrhem na přidělení bytů Lesní 581/3 a 579/2:
Jana Pavlínková, bytem Luštěnice
Radek Outěřický, bytem Dobrovice
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*
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Bod 18. Informace
a) dne 1.9.2014 nastoupili dva noví pracovníci na pozici správa a údržba veř.prostr. a
bytového fondu: Václav Doleček a Dráb. Pan Zeman a pan Danda podali žádost o ukončení
pracovního poměru oba k 31.10.2014.
Dále dne 1.10.2014 nastoupí na pozici samostatné referentky paní Bauerová a dne 1.11.2014
nastoupí na pozici účetní obce paní Petra Boříková.
Vznesena námitka ohledně výběru konkrétních osob na pracovníky OU. Je nutno řádně
právně ošetřit s ohledem na jejich pracovně-právní vztah z pohledu pracovní smlouvy na dobu
určitou.
b) oznámení Kr.úřadu Stř.kraje o zahájení řízení a žádost o stanovisko – udělení souhlasu
k provozování zařízení ke sběru a zpracování autovraků f. Agro Luštěnice.
Nutno se do 15-ti dnů od obdržení dopisu vyjádřit => souhlas
c) aktuální informace z hospodaření obce:
Obec má zřízeno 6 účtů pro platební styk s následujícími finančními zůstatky:
KB
582.711,34
KB
4.220,08
KB
1.258,60
ČNB
194.930,90
ČS
235.687,39 (bude použito na úhradu splátek úvěrů za měsíc září 2014)
ČS
34.167,49 (bude použito na úhradu splátek úvěrů za měsíc září
2014)
Celkem je k 3.9.2014 na účtech obce Luštěnice 1.052.975,80 Kč.
Celkem měsíčně splácíme cca 51.549 .Kč (úvěr na rekonstrukci žlutého pavilonu MŠ úvěr 5
mil. Kč) (k 25.dni v měsíci), dále na stavbu a rekonstrukci ZŠ 127.119 Kč (k poslednímu dni
v měsíci), dále čtvrtletně splácíme částku 968.300 Kč– splátka na poskytnuté úvěry BD Lesní
(čtvrtletně), úroky a poplatky měsíčně cca 90 tis.Kč a splátka na koupi pozemku od p.Knotka
ve výši 588.235 Kč čtvrtletně.
Obec má k dnešnímu dni uhrazeny všechny faktury kromě:
faktura :
faktura CL- EVANS – rekonstrukce MŠ : 1.700.000 Kč (splatná 12.4.2014, částečná platba,
mělo by být uhrazeno z kontokorentu obce), Metrostav a.s. za rekonstrukci ZŠ v částce
300.000 Kč (částečná úhrada, bude uhrazeno: z vlastních zdrojů 300.000 Kč - z kontokorentu
obce)
ČEZ – zálohy EE – cca 17 tis. Kč
*

*

*

Bod 19. Stav plánovaných akcí
Přednesl Roman Prchlík.
1, Kolaudace půdní vestavby ZŠ – dle vyjádření pana starosty je v řešení, nicméně dodnes
nebyla podána žádost
2, Rozšíření zastavěného území obce Luštěnice v souladu a realizovaným rozvojem obce –
pan starosta podá žádost o rozšíření zastavěného území v ulici „Ke kaštanu“
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3, Odkanalizování Voděrad – dle vyjádření pana starosty existuje pouze studie zkonzultovaná
se společností VaK, jakmile budou volné finanční zdroje, není problém zahájit výstavbu
4, Odkanalizování „za tratí“ – dle vyjádření pana starosty se dotace netýkala obcí typu
Luštěnice, tudíž se žádost nepodávala
5, Voděrady – veřejné osvětlení a rozvod elektřiny. Existuje projektová dokumentace, ale dle
vyjádření ČEZ vzhledem k nedostatku finančních prostředků se nebude realizovat
6, Nájemní smlouvy na Zelené vers. převod bytů – odesláno JUDr. Davidovi s žádostí o
odborný posudek v souvislosti s předáváním bytů do osobního vlastnictví, doposud neexistuje
konkrétní návrh na další postup
7, oprava střechy – Domov u Anežky – již rozdiskutováno
8, Úhrada neoprávněně vyplacené částky BKN ve výši 219.000 Kč
9, přínos služeb Regionální bezpečnostní služby ADDUCO – pozvat na 30.9. zástupce firmy
ke konzultaci ohledně další spolupráce
*

*

*

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 23 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

Zapisovatel

………………………………

Ověřovatelé: …………………………………

starosta

……………………………………

………..…………………………………
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