Zápis
ze zasedání
Zastupitelstva obce Luštěnice,
konaného dne 26.2.2015
V POHOSTINSTVÍ VE VODĚRADECH

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18
hodin starostkou obce Mgr.Magdalenou Fišerovou („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatovala, 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 19.2.2015 do 26.2.2015 včetně. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva, která je přílohou
č.1 zápisu konstatovala, že přítomno bylo 12 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech
členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomni: Jaroslav Doleček, Mgr. Magdalena Fišerová, Michal Křížek, Kamil Malát, Ing. Pavel
Pavlíček, Tomáš Feigl, Jindřich Křováček, Martin Janů, MUDr. Hana Boháčková, Veronika
Hájková, Jiří Lachman, Slavomír Krsek
Omluveni: Josef Dubský, Jiří Lobotka, Roman Prchlík

*

*

*

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající konstatovala, že ověřovatelé minulého zasedání Jindřich Křováček a Michal
Křížek stvrdili svým podpisem zápis a usnesení a dále navrhla určit ověřovateli zápisu
Ing.Pavla Pavlíčka a Martina Janů a zapisovatelem Tomáše Feigla. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným
občanům.

Návrh usnesení č.85:
Zastupitelstvo obce Luštěnice určuje Ing. Pavla Pavlíčka a Martina Janů
ověřovateli zápisu a Tomáše Feigla zapisovatelem.
Výsledek hlasování:
Pro 12 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jaroslav Doleček, Mgr. Magdalena
Fišerová, Michal Křížek, Kamil Malát, Ing. Pavel Pavlíček, Tomáš Feigl, Jindřich Křováček,
Martin Janů, MUDr. Hana Boháčková, Jiří Lachman, Slavomír Krsek, Veronika Hájková

Proti 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se 0 členů zastupitelstva

Usnesení č.85 bylo schváleno
*

*

*

Schválení návrhu programu:
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu
programu doplnila další body, které bylo nutno projednat. Další návrhy na doplnění nebyly
vzneseny. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení č.86:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje následující program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)

Složení slibu nového zastupitele
Schválení rozpočtové změny k 31. 12. 2014
Schválení hospodaření obce za rok 2014
Schválení závěrečné zprávy z auditu za rok 2014
Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s f.ČEZ na pozemky pč. 5010/13 a 5010/45 v k.ú.
Luštěnice
6) Informace – různé
7) Diskuse

Výsledek hlasování:
Pro 12 členů zastupitelstva, jmenovitě:

Jaroslav Doleček, Mgr. Magdalena
Fišerová, Michal Křížek, Kamil Malát, Ing. Pavel Pavlíček, Tomáš Feigl, Jindřich Křováček,
Martin Janů, MUDr. Hana Boháčková, Jiří Lachman, Slavomír Krsek, Veronika Hájková

Proti 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se 0 členů zastupitelstva
Usnesení č.86 bylo schváleno
*

*

*

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ
*

*

*

1) Složení slibu nového zastupitele
Předsedající konstatovala, že z důvodu odstoupení pana Michala Fišery z funkce zastupitele obce,
který podal písemně odstoupení dne 19. 2. 2015, je dalším kandidátem do zastupitelstva obce paní
Veronika Hájková.
Předsedající v souladu s § 58 zákona o obcích vyzvala přítomnou paní Veroniku Hájkovou ke složení
slibu člena zastupitelstva, kterou před složením slibu upozornila, 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 přečetla 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 vyzvala
přítomnou paní Veroniku Hájkovou ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na
připraveném archu, který je přílohou č. 2 zápisu.
Paní Veronika Hájková neodmítla složit slib ani nesložila slib s výhradou.

*

*

*

2) Schválení rozpočtové změny č.5/2014 k datu 31. 12. 2014
příloha č.2_26.2.2015-Rozpočtové opatření č 5
Předsedající předala slovo předsedovi finančního výboru panu Michalu Křížkovi
Zpráva: pan Michal Křížek přednesl návrh na schválení rozpočtové změny č.5/2014 k datu 31. 12.
2014, k jejímu provedení byla pověřena hospodářka Petra Boříková na veřejném zasedání dne
16.12.2014. Dokument je přílohou č.3 zápisu. Rozpočet se upravuje v příjmech o -773.746,19Kč a ve
výdajích o -773.746,19Kč.
Předsedající dále navrhla diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné další návrhy nebo protinávrhy nebyly vzneseny.
Předsedající přednesla návrh usnesení a dala o něm hlasovat.

Návrh usnesení č.87:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje rozpočtovou
změnu č.5/2014 v příjmové i výdajové části o -773.746,19Kč.
Výsledek hlasování:
Pro 11 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jaroslav Doleček, Mgr. Magdalena
Fišerová, Michal Křížek, Kamil Malát, Ing. Pavel Pavlíček, Tomáš Feigl, Jindřich Křováček,
Martin Janů, MUDr. Hana Boháčková, Jiří Lachman, Slavomír Krsek

Proti 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se 1 členů zastupitelstva, jmenovitě: Veronika Hájková
Usnesení č. 87 bylo schváleno
*

*

*

3) Schválení hospodaření obce za rok 2014
příloha č.3_26.2.2015-Hospodaření obce Luštěnice do 13.12.2014
Předsedající předala slovo předsedovi finančního výboru panu Michalu Křížkovi
Zpráva: pan Michal Křížek přednesl návrh na schválení hospodaření obce za rok 2014.
Dokument je přílohou č. 4 zápisu. K datu 31. 12. 2014 činily: celkové příjmy po konsolidaci
45.286.017,56 Kč, celkové výdaje po konsolidaci 49.967.850,47 Kč a zůstatek na běžných účtech obce
1.085.630,67 Kč.
Předsedající dále navrhla diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné další návrhy nebo protinávrhy nebyly vzneseny.
Předsedající přednesla návrh usnesení a dala o něm hlasovat.

Návrh usnesení č. 88:

Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje hospodaření obce
za rok 2014 k datu 31.12.2014.
Výsledek hlasování:
Pro 12 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jaroslav Doleček, Mgr. Magdalena
Fišerová, Michal Křížek, Kamil Malát, Ing. Pavel Pavlíček, Tomáš Feigl, Jindřich Křováček,
Martin Janů, MUDr. Hana Boháčková, Veronika Hájková, Jiří Lachman, Slavomír Krsek

Proti 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se 0 členů zastupitelstva
Usnesení č. 88 bylo schváleno
*

*

*

4) Schválení závěrečné zprávy z auditu za rok 2014
příloha č.4_26.2.2015-zpráva z auditu obce za rok 2014

Zpráva: Předsedající seznámila přítomné se zněním a výsledkem závěrečné zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 provedené pracovníky Krajského úřadu Středočeského
kraje dne 20.2.2015 se závěrem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Dokument je přílohou č. 5 zápisu.
Předsedající dále navrhla diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné další návrhy nebo protinávrhy nebyly vzneseny.
Předsedající přednesla návrh usnesení a dala o něm hlasovat.

Návrh usnesení č. 89:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 provedeného pracovníky
KÚ Středočeského kraje, odboru kontroly se závěrem: nebyly zjištěny
chyby a nedostatky ( §10 odst.3 písm a) zákona č.420/2004 Sb.).
Výsledek hlasování:
Pro 12 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jaroslav Doleček, Mgr. Magdalena
Fišerová, Michal Křížek, Kamil Malát, Ing. Pavel Pavlíček, Tomáš Feigl, Jindřich Křováček,
Martin Janů, MUDr. Hana Boháčková, Veronika Hájková, Jiří Lachman, Slavomír Krsek

Proti 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se 0 členů zastupitelstva
Usnesení č. 89 bylo schváleno
*

*

*

5) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s f. ČEZ na pozemky pč. 5010/13 a
5010/45 v k.ú. Luštěnice
příloha č.5_26.2.2015-smlouva o zřízení věcného břem. ČEZ
Zpráva: Předsedající seznámila přítomné s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ
na pozemky p.č.5010/13 a 5010/45 v k.ú. Luštěnice. Jedná se o zřízení, umístění a provozování
zařízení distribuční soustavy kNN Zelená. Jednorázová finanční náhrada pro obec se sjednává ve výši
10.000Kč bez DPH.

Předsedající dále navrhla diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné další návrhy nebo protinávrhy nebyly vzneseny.
Předsedající přednesla návrh usnesení a dala o něm hlasovat.

Návrh usnesení č. 90:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje smlouvu o zřízení
věcného břemene s firmou ČEZ distribuce a.s. k pozemkům p.č.5010/13
a 5010/45 v k.ú. Luštěnice.
Výsledek hlasování:
Pro 12 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jaroslav Doleček, Mgr. Magdalena
Fišerová, Michal Křížek, Kamil Malát, Ing. Pavel Pavlíček, Tomáš Feigl, Jindřich Křováček,
Martin Janů, MUDr. Hana Boháčková, Veronika Hájková, Jiří Lachman, Slavomír Krsek

Proti 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se 0 členů zastupitelstva
Usnesení č. 90 bylo schváleno
*

*

*

6) Informace – různé:
a) cenová nabídka na geodetické zaměření hřbitova od Ing. Šulce – cena 45Kč za 1 hrob +
dopravné 300Kč, celkem při počtu 360 hrobů cena 19.965Kč včetně DPH.
-příloha č.7_26.2.2015-Cenová nabídka- hroby
Závěr: ZO souhlasí
b) firma Telekomunika MB přijde prezentovat monitoring v obci na radu dne 19. 3. 2015 v 18hod,
domluvil pan Krsek. Monitoring se týká prevence kriminality a vandalismu pomocí kamerového
systému.
c) prodej pozemků pod garážemi na Zelené – pan Laštovička nedodal kupní smlouvy na konkrétní
prodej, tento bod bude projednán na nejbližším VZ po dodání kupních smluv
d) dohoda o narovnání pozemků ve spoluvlastnictví s panem Šulcem v k.ú. Libichov – věc je
v jednání s právním zástupcem obce
e) anketa centra Duhová v Luštěnicích
- příloha č. 7e_26.2.2015-anketa -Duhová

7) Diskuse
 námět na uspořádání ankety v části Voděrady, zda obyvatelé mají zájem o uzavření nebo
omezení dopravy na místní komunikaci mezi Luštěnicemi a Voděrady
 námět na zajištění ochrany zeleně při parkování před sokolovnou v Luštěnicích
 námět na rekonstrukci toalet a podlahy v sále v pohostinství ve Voděradech, paní
starostka přislíbila spolupráci obecního úřadu na postupné renovaci objektu
 žádost obyvatel Voděrad o revizi pouličního osvětlení



návrh na uvedení kontaktu na firmu, která se zabývá odvozem fekálií (bude uveden v
luštěnickém zpravodaji)

*

*

*

Předsedající poděkovala všem přítomným za účast na jednání a příspěvky v diskuzi a ukončila
zasedání zastupitelstva v 19:10 hodin.
Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)
5)

Prezenční listina
Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce
Rozpočtová změna č.5/2014
Hospodaření obce za rok 2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014

Zapisovatel:

………………………………………………………………

Ověřovatelé:

........................................................................................

........................................................................................

Starostka:

.......................................................................................
Razítko obce:

