Zápis
ze zasedání
Zastupitelstva obce Luštěnice,
konaného dne 23.4.2015
na Obecním úřadě v Luštěnicích

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 16.4.2015 do 23.4.2015 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 13 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, Veronika Hájková, Slavomír Krsek, Josef
Dubský, Jiří Lobotka, Roman Prchlík
Omluveni: MUDr. Hana Boháčková, Jiří Lachman

*

*

*

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající konstatovala, že ověřovatelé minulého zasedání Michal Křížek a Josef Dubský
stvrdili svým podpisem zápis a usnesení a dále navrhla určit ověřovateli zápisu Veroniku
Hájkovou a Jaroslava Dolečka. Zapisovatelem Romana Prchlíka. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným
občanům.

Návrh usnesení č.98:
Zastupitelstvo obce Luštěnice určuje Veroniku Hájkovou a Jaroslava Dolečka.
Zapisovatelem Romana Prchlíka.
Výsledek hlasování:
Pro – 13 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jaroslav Doleček, Mgr. Magdalena Fišerová,
Michal Křížek, Kamil Malát, Ing. Pavel Pavlíček, Tomáš Feigl, Jindřich Křováček, Martin Janů,
Veronika Hájková, Slavomír Krsek, Josef Dubský, Jiří Lobotka, Roman Prchlík

Proti - 0 členů zastupitelstva, jmenovitě: 0
Zdrželi se - 0 členů zastupitelstva, jmenovitě: 0
Usnesení č.98 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.99:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje následující program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Projednání oprav Domov u Anežky
Projednání věci – sporné pozemky u trati ve Voděradech
Schválení hospodaření za 1-3/2015
Schválení rozpočtové změny č.1a/2015 a 2/2015
Schválení hospodaření MŠ za rok 2014
Schválení hospodaření ZŠ za rok 2014
Informace - ostatní
Diskuse

Výsledek hlasování:
Pro - 13 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jaroslav Doleček, Mgr. Magdalena Fišerová,
Michal Křížek, Kamil Malát, Ing. Pavel Pavlíček, Tomáš Feigl, Jindřich Křováček, Martin Janů,
Veronika Hájková, Slavomír Krsek, Josef Dubský, Jiří Lobotka, Roman Prchlík

Proti - 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se - 0 členů zastupitelstva
Usnesení č.99 bylo schváleno
*

*

*

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ
*

*

*

1) Projednání oprav Domov U Anežky
Předsedající sdělila, že na toto jednání byla pozvána ředitelka Domova U Anežky Ing. Bulířová
k projednání oprav na budově v zařízení, která je v majetku obce.
Zpráva: Paní ředitelka seznámila zastupitelstvo s aktuálním stavem budovy. Je plánována výměna
vodovodních baterií, na které běží výběrové řízení. Dále se zpracovává energetické posouzení
budovy. Zatéká do střechy, v roce 2014 zpracován návrh opravy. Je v řešení i havárie rozvodu vody.
Paní ředitelka navrhuje následující priority:
1, vodovodní baterie
2, střecha
3, evakuační výtah (požární řešení)
4, rozšíření vstupu
5, energetický štítek
Bude zaslán seznam prací a požadavků. Zastupitelstvo projedná s paní ředitelkou konkrétní postup na
dalším jednání. Paní ředitelka byla osobně pozvána na radu obce dne 14.5.2015, pozvání přijala.
Pan Pavlíček podal zprávu o provizorní opravě střechy.

Předsedající dále navrhla diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko.
Diskuze: návrh na převod budovy
Veškeré další kroky budou projednány na radě obce dne 14.5.2015.

*

*

*

2) Projednání věci – sporné pozemky u trati ve Voděradech
příloha2-23.4.2015zahájení řízení SŽDC, Voděrady
Předsedající sdělila, že na toto jednání byl pozván pan Páša, který je vlastníkem dotčeného pozemku
ve Voděradech. Dále předala slovo panu Prchlíkovi, který seznámil přítomné s problematikou.
Zpráva: Prchlík seznámil zastupitelstvo s reálným stavem. 21.5.2015 se koná schůzka na místě.
Předsedající dále navrhla diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko.
Další postup bude stanoven po místním šetření dne 21.5.2015 .

*

*

*

3) Schválení hospodaření za 1-3/2015
příloha3-23.4.2015Hospodaření obce Luštěnice do 3 2015
Předsedající předala slovo předsedovi finančního výboru panu Michalu Křížkovi
Zpráva: pan Michal Křížek přednesl návrh na schválení hospodaření obce za 1-3/2015.
Dokument je přílohou k tomuto zápisu. K datu 31.3.2015 činily: celkové příjmy po konsolidaci
11.951.119,06 Kč celkové výdaje po konsolidaci 9.976.201,68 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. 100:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje hospodaření obce za období 13/2015.
Výsledek hlasování:
Pro -13 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jaroslav Doleček, Mgr. Magdalena Fišerová,
Michal Křížek, Kamil Malát, Ing. Pavel Pavlíček, Tomáš Feigl, Jindřich Křováček, Martin
Janů, Veronika Hájková, Slavomír Krsek, Josef Dubský, Jiří Lobotka, Roman Prchlík
Proti - 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se - 0 členů zastupitelstva
Usnesení č. 100 bylo schváleno
*

*

*

4) Schválení rozpočtové změny č.1a/2015 a č.2/2015
příloha4a-23.4.2015ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č 1A 2015
příloha4b-23.4.2015ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č 2 2015
Předsedající předala slovo předsedovi finančního výboru panu Michalu Křížkovi
Zpráva: pan Michal Křížek přednesl návrh na schválení rozpočtové změny č.1a/2015, která upravuje
rozpočet o 535.000Kč v příjmové i výdajové části a rozpočtové změny č.2/2015, která upravuje
rozpočet o 94.233,80Kč v příjmové i výdajové části. Dokument je přílohou č.3 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.101:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje rozpočtovou změnu
č.1a/2015, která upravuje rozpočet o 535.000Kč v příjmové i výdajové části a
rozpočtovou změnu č.2/2015, která upravuje rozpočet o 94.233,80Kč v příjmové i
výdajové části
Výsledek hlasování:
Pro – 13 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jaroslav Doleček, Mgr. Magdalena Fišerová,
Michal Křížek, Kamil Malát, Ing. Pavel Pavlíček, Tomáš Feigl, Jindřich Křováček, Martin
Janů, Veronika Hájková, Slavomír Krsek, Josef Dubský, Jiří Lobotka, Roman Prchlík
Proti - 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se - 0 členů zastupitelstva
Usnesení č. 101 bylo schváleno
*

5)

*

*

Schválení hospodaření MŠ za rok 2014

příloha5-23.4.2015výroční zpráva hospodaření MŠ za rok 2014
Předsedající předala slovo předsedovi finančního výboru panu Michalu Křížkovi
Zpráva: pan Michal Křížek přednesl přítomným výroční zprávu o hospodaření MŠ Luštěnice.
Hospodářský výsledek za rok 2014 je kladný ve výši 21.561,10Kč. MŠ Luštěnice žádá o ponechání
tohoto zisku a schválení jeho převodu do fondu odměn.
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.102:
Výsledek hlasování:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje roční závěrku, inventarizační
zprávu a hospodaření MŠ Luštěnice za rok 2014 s kladným hospodářským
výsledkem ve výši 21.561,10Kč a jeho převod do fondu odměn MŠ.
Pro - 11 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jaroslav Doleček, Mgr. Magdalena Fišerová,
Michal Křížek, Kamil Malát, Tomáš Feigl, Jindřich Křováček, Martin Janů, Veronika
Hájková, Slavomír Krsek, Josef Dubský, Roman Prchlík
Proti - 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se - 2 členů zastupitelstva, jmenovitě: Ing. Pavel Pavlíček, Jiří Lobotka
Usnesení č. 102 bylo schváleno

*

*

*

6)

Schválení hospodaření ZŠ za rok 2014

příloha6-23.4.2015výroční zpráva hospodaření ZŠ za rok 2014
Předsedající předala slovo předsedovi finančního výboru panu Michalu Křížkovi
Zpráva: pan Michal Křížek přednesl přítomným výroční zprávu o hospodaření ZŠ Luštěnice.
Hospodářský výsledek za rok 2014 je 0Kč.
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.103:
Výsledek hlasování:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje účetní závěrku, inventarizační
zprávu a hospodaření ZŠ Luštěnice za rok 2014 s hospodářským výsledkem 0Kč.
Pro - 8 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jaroslav Doleček, Mgr. Magdalena Fišerová,
Michal Křížek, Kamil Malát, Tomáš Feigl, Jindřich Křováček, Josef Dubský, Roman
Prchlík
Proti - 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se - 5 členů zastupitelstva, jmenovitě: Ing. Pavel Pavlíček, Jiří Lobotka,
Veronika Hájková, Slavomír Krsek, Martin Janů
Usnesení č. 103 bylo schváleno
*

7)

*

*

Informace – ostatní

a) zateplení bytových domů –Nová, Lesní
Doplnění portfolia firem pro výběrové řízení
b) výměna kotlů Nová –info o průběhu prací a upřesnění zadání poptávky na PD
c) zateplení ZŠ - ukončení a předání díla 30.4.2015
d) pronájem nového hrobového místa
e) VaK – ocenění pozemku p.č.299/10 v k.ú. Luštěnice – zastupitelstvo akceptuje
f) projednání možnosti prodeje pozemků pro výstavbu v lokalitě za zahrádkářskou kolonií není ze
strany obce přijatelné
g) žádost o souhlas a vyjádření se stavbou přípojky, pč. 5010/120 v k.ú. Luštěnice (Sluneční)
h) Raná péče Eda – k poznámce zastupitelů o uvedení konkrétního jména klienta: jméno nesmí být
uváděno v žádných zveřejňovaných dokumentech včetně zápisu z jednání, jedná se o citlivé
informace.
i) informace o nadcházejících akcích budou aktualizovány v následujícím týdnu
k) barva na koupaliště bude objednána po potvrzení nejvýhodnější nabídky
l) kladení věnců proběhne dne 8.5.2015 od 10,00 ve Voděradech a od 10,30 v Luštěnicích
m) úpravou plochy na Zelené vznikne hřiště pro volný čas včetně cykločásti
n) výstavba v zahrádkářské kolonii a soud s panem Šubou
o) jednání s ŘSD pokračuje 6.5.2015
p) oprava pomníku včetně tlakového čištění
q) rozpočet základní školy, na radu pozvána paní ředitelka
r) smlouva s panem Škodou, hřiště u restaurace Cadillac
s) silnice na Voděrady, požadavek na průjezd automobilů
t) odkoupení garáží na Zelené, budou osloveni smluvní partneři
u) další VZ dne 21.5.2015 v pohostinství Voděrady, od 17hod pracovní schůzka ZO u trati ve
Voděradech –sporné pozemky SŽDC

8)

*

*

*

*

*

*

Diskuse

Předsedající poděkovala všem přítomným za účast na jednání a příspěvky v diskuzi a ukončila
zasedání zastupitelstva v 21:50 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Hospodaření obce za 1-3/2015
3) Rozpočtová změna č.1a/2015 a 2/2015

Zapisovatel:

………………………………………………………………

Ověřovatelé:

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

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

Starostka:

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

