Zápis
ze zasedání
Zastupitelstva obce Luštěnice,
konaného dne 18.6.2015
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 11.6..2015 do 18.6.2015 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 10 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech
členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomni: Mgr. Magdalena Fišerová, Michal Křížek, Ing. Pavel Pavlíček, Veronika Hájková, Jiří
Lobotka, Roman Prchlík, MUDr. Hana Boháčková, Jindřich Křováček, Martin Janů, Kamil Malát
Omluveni: Jaroslav Doleček, Slavomír Krsek, Josef Dubský, Jiří Lachman, Jakub Jakubův

*

*

*

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající konstatovala, že ověřovatelé minulého zasedání pan Pavlíček a pan Lobotka
stvrdili svým podpisem zápis a usnesení a dále navrhla určit ověřovateli zápisu pana Martina
Janů a MUDr. Hanu Boháčkovou a zapisovatelem pana Romana Prchlíka.

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.115:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje následující program zasedání:
1) Pozván pan Škoda – smlouva o výprose
2) Sloučení výboru sociálního, kulturního a školského spolu s výborem mládeže a tělovýchovy,
stanovení počtu členů výboru, volba předsedy a členů výboru

3) Odstoupení předsedy kontrolního výboru a volba předsedy a člena výboru a stanovení odměn za
výkon funkcí neuvolněným zastupitelům
4) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014
5) Schválení účetní závěrky obce za rok 2014
6) Schválení závěrečného účtu- Doubravka za rok 2014
7) Schválení účetní závěrky – Doubravka za rok 2014
8) Schválení rozpočtové změny č. 4/2015
9) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s f.VaK (skupinový
vodovod Brodce, Horky, Hrušov) na pč. 5010/13, 5013/1, 5005 v k.ú. Luštěnice
10) Schválení kupní smlouvy a f.VaK na pozemek p.č.299/12, díl d a st.380 vše v k.ú. Luštěnice
11) Schválení smlouvy o zpětném odběru elektrozařízení s f.Asekol
12) Schválení smlouvy o poskytnutí státní podpory č. 14206743 – zateplení ZŠ
13) Schválení smlouvy s f. Revenge a.s.-umístění a provozování kontejnerů
14) Schválení smlouvy o poskytování sociálních služeb a dodatku č.2 (vnitřní pravidla) – penzion
15) Schválení smlouvy o výpůjčce části pozemku k uskladnění movitých věcí OSH Mladá Boleslav
16) Schválení prodeje pozemku p.č.62/19 v k.ú. Luštěnice
17) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu
s f.ČEZ, pč. 5010/120 v k.ú. Luštěnice, příp.NN
18) Žádost f. Matraceno s.r.o. o vyjádření k záměru – chráněná čalounická dílna
19) Informace – ostatní
20) Byty - žádosti
21) Diskuse

Výsledek hlasování:
Pro – 10 členů zastupitelstva, jmenovitě: Mgr. Magdalena Fišerová, Michal Křížek, Ing.
Pavel Pavlíček, Veronika Hájková, Jiří Lobotka, Roman Prchlík, MUDr. Hana Boháčková,
Jindřich Křováček, Martin Janů, Kamil Malát

Proti - 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se - 0 členů zastupitelstva
Usnesení č.115 bylo schváleno
*

*

*

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ
*

*

*

1) Pozván pan Škoda – smlouva o výprose
č.2-18.6.2015-Smlouva o výprose
Předsedající sdělila, že pan Škoda byl pozván na toto veřejné zasedání ve věci osobního
projednání podmínek smlouvy o výprose, která byla na minulé schůzi rady obce dne 11.6.2015
projednána zastupiteli obce.
Dále předsedající předala slovo panu Škodovi. Pan Škoda vznesl námitky k některým bodům
smlouvy. Dle jeho názoru si vzájemně odporují. Společně byla smlouva doplněna tak, aby
vyhovovala oběma stranám. Jednotlivé úpravy byly zapracovány přímo do smlouvy.
Předsedající přednesla návrh usnesení a dala o něm hlasovat.

Návrh usnesení č.116:

Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje smlouvu o výprose s panem Jaroslavem
Škodou.
Výsledek hlasování:
Pro – 10 členů zastupitelstva, jmenovitě: Mgr. Magdalena Fišerová, Michal Křížek, Ing.
Pavel Pavlíček, Veronika Hájková, Jiří Lobotka, Roman Prchlík, MUDr. Hana Boháčková,
Jindřich Křováček, Martin Janů, Kamil Malát

Proti - 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se - 0 členů zastupitelstva
Usnesení č.116 bylo schváleno
*

*

*

2) Sloučení výboru sociálního, kulturního a školského spolu s výborem mládeže a
tělovýchovy, stanovení počtu členů výboru, volba předsedy a členů výboru a
stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněným zastupitelům


Předsedající podala návrh sloučení výboru sociálního, kulturního a školského spolu s výborem
mládeže a tělovýchovy do jednoho výboru pro mládež a sociální záležitosti. Funkce předsedkyně
MUDr. Boháčkové a členů obou původních výborů zůstane zachována. Dále navrhla stanovení
celkového počtu 7 členů výboru.
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.117:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje sloučení výboru sociálního, kulturního a
školského spolu s výborem mládeže a tělovýchovy do jednoho: Výbor pro mládež a
sociální záležitosti a schvaluje celkový počet 7 členů výboru, a zároveň volí do
funkce předsedkyně MUDr. Hanu Boháčkovou a členy výboru: Michala Fišeru,
Martina Janů, Veroniku Hájkovou, Pavla Rejzka, Jakuba Jakubův, Miroslava Janů.
Výsledek hlasování:
Pro – 10 členů zastupitelstva, jmenovitě: Mgr. Magdalena Fišerová, Michal Křížek, Ing.
Pavel Pavlíček, Veronika Hájková, Jiří Lobotka, Roman Prchlík, MUDr. Hana Boháčková,
Jindřich Křováček, Martin Janů, Kamil Malát

Proti - 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se - 0 členů zastupitelstva
Usnesení č.117 bylo schváleno
*
*
*
3) Odstoupení předsedy kontrolního výboru a volba předsedy a člena výboru a
stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněným zastupitelům


Předsedající konstatovala, že předseda kontrolního výboru Kamil Malát odstoupil z funkce
předsedy a má dále zájem o funkci člena kontrolního výboru. Písemné odstoupení podal dne
17.6.2015. Zároveň navrhl na funkci předsedy Jiřího Lobotku.
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.118:
Zastupitelstvo obce Luštěnice volí předsedu kontrolního výboru Jiřího Lobotku a
volí členem kontrolního výboru Kamila Maláta.
Výsledek hlasování:
Pro – 10 členů zastupitelstva, jmenovitě: Mgr. Magdalena Fišerová, Michal Křížek, Ing.
Pavel Pavlíček, Veronika Hájková, Jiří Lobotka, Roman Prchlík, MUDr. Hana Boháčková,
Jindřich Křováček, Martin Janů, Kamil Malát

Proti - 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se - 0 členů zastupitelstva
Usnesení č.118 bylo schváleno
*


*

*

Dále předsedající navrhla, aby neuvolněnému členu zastupitelstva Jiřímu Lobotkovi byla
v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna za funkci
neuvolněného člena zastupitelstva a současně předsedy výboru a člena rady ve výši 2800Kč
ode dne 19.6.2015.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení č.119:
Zastupitelstvo obce Luštěnice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva a
současně předsedy výboru a člena rady Jiřímu Lobotkovi ve výši 2800Kč. Měsíční
odměna bude poskytována od 19.6.2015.
Výsledek hlasování:
Pro – 9 členů zastupitelstva, jmenovitě: Mgr. Magdalena Fišerová, Michal Křížek, Ing.
Pavel Pavlíček, Veronika Hájková, Roman Prchlík, MUDr. Hana Boháčková, Jindřich Křováček,
Martin Janů , Kamil Malát

Proti - 0 členů zastupitelstva,
Zdrželi se - 1 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jiří Lobotka
Usnesení č.119 bylo schváleno


Dále předsedající navrhla, aby neuvolněnému členu zastupitelstva Kamilu Malátovi byla
v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna za funkci
neuvolněného člena zastupitelstva a současně člena výboru ve výši 1000Kč ode dne
17.6.2015.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení č.120:
Zastupitelstvo obce Luštěnice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva a
současně člena výboru Kamilu Malátovi ve výši 1000Kč. Měsíční odměna bude
poskytována od 17.6.2015.
Výsledek hlasování:

Pro – 9 členů zastupitelstva, jmenovitě: Mgr. Magdalena Fišerová, Michal Křížek, Ing.
Pavel Pavlíček, Veronika Hájková, Jiří Lobotka, Roman Prchlík, MUDr. Hana Boháčková,
Jindřich Křováček, Martin Janů

Proti - 0 členů zastupitelstva,
Zdrželi se - 1 členů zastupitelstva, jmenovitě: Kamil Malát
Usnesení č.120 bylo schváleno
*
*
*
4) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014
č.5-18.6.2015-závěrečný účet obce 2014
Předsedající předala slovo předsedovi finančního výboru Michalu Křížkovi, který seznámil přítomné se
závěrečným účtem obce za rok 2014, který je přílohou č.3, jehož nedílnou součástí je i zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. Představen byl předmětný obsah závěrečného účtu
a zprávy.
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.121:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje celoroční hospodaření obce a
závěrečný účet obce za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2014 bez výhrad.
Výsledek hlasování:
Pro – 10 členů zastupitelstva, jmenovitě: Mgr. Magdalena Fišerová, Michal Křížek, Ing.
Pavel Pavlíček, Veronika Hájková, Jiří Lobotka, Roman Prchlík, MUDr. Hana Boháčková,
Jindřich Křováček, Martin Janů, Kamil Malát

Proti - 0 členů zastupitelstva, jmenovitě:
Zdrželi se - 0 členů zastupitelstva, jmenovitě:
Usnesení č. 121 bylo schváleno
*

*

*

5)Schválení účetní závěrky obce za rok 2014
Předsedající předala slovo předsedovi finančního výboru panu Michalu Křížkovi, který seznámil
přítomné s účetní závěrkou obce za rok 2014. Schvalování účetní závěrky je dle Vyhl. Č. 220/2013, §
17 až § 24. Zastupitelstvu obce byly předloženy veškeré dokumenty účetní závěrky, tj. FiN, Rozvaha,
Výkaz zisků a ztrát a Příloha, dále Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luštěnice za rok
2014, inventarizační zpráva vše k 31.12.2014. Schvalovaná účetní závěrka za rok 2014 poskytuje
v rozsahu posuzovaných požadavků podle § 16 dané vyhlášky věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situaci obce. Navrhuje schválit účetní závěrku obce za rok 2014 v plném rozsahu.
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.122:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje účetní závěrku obce za rok
2014 v plném znění.
Výsledek hlasování:

Pro – 10 členů zastupitelstva, jmenovitě: Mgr. Magdalena Fišerová, Michal Křížek, Ing.
Pavel Pavlíček, Veronika Hájková, Jiří Lobotka, Roman Prchlík, MUDr. Hana Boháčková,
Jindřich Křováček, Martin Janů, Kamil Malát

Proti - 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se - 0 členů zastupitelstva
Usnesení č.122 bylo schváleno
*

*

*

6) Schválení závěrečného účtu- Doubravka za rok 2014
č.7-18.6.2015-závěrečný účet DSO Doubravka 2014
Předsedající seznámila přítomné se závěrečným účtem DSO Doubravka za rok 2014, který je přílohou
č. 4, jehož nedílnou součástí je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. Představen
byl předmětný obsah závěrečného účtu a zprávy.
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.123:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje celoroční hospodaření
Dobrovolného svazku obcí Doubravka a závěrečný účet za rok 2014 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 bez výhrad.
Výsledek hlasování:
Pro - 10 členů zastupitelstva, jmenovitě: Mgr. Magdalena Fišerová, Michal Křížek, Ing.
Pavel Pavlíček, Veronika Hájková, Jiří Lobotka, Roman Prchlík, MUDr. Hana Boháčková,
Jindřich Křováček, Martin Janů, Kamil Malát

Proti - 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se - 0 členů zastupitelstva
Usnesení č. 123 bylo schváleno
*

*

*

7) Schválení účetní závěrky – Doubravka za rok 2014
Předsedající seznámila přítomné s účetní závěrkou sdružení DSO Doubravka za rok 2014. Schvalování
účetní závěrky dle Vyhl. Č. 220/2013, § 17 až § 24 – Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní
závěrku Dobrovolného svazku obcí Doubravka za rok 2014 dle Vyhl. Č. 220/2013, § 17 až § 24 .
Zastupitelstvu obce byly předloženy veškeré dokumenty účetní závěrky, tj. FiN, Rozvaha, Výkaz po
zisků a ztrát a Příloha, dále Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luštěnice za rok 2014,
inventarizační zpráva vše k 31.12.2014. Schvalovaná účetní závěrka za rok 2014 poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků podle § 16 dané vyhlášky věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a
finanční situaci Dobrovolného svazku obcí Doubravka. Navrhuje schválit účetní závěrku
Dobrovolného svazku obcí Doubravka za rok 2014 v plném rozsahu.
Předsedající dále navrhla diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Návrh usnesení č.124:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje účetní závěrku Dobrovolného
svazku obcí Doubravka za rok 2014 v plném znění.
Výsledek hlasování:

Pro - 10 členů zastupitelstva, jmenovitě: Mgr. Magdalena Fišerová, Michal Křížek, Ing.
Pavel Pavlíček, Veronika Hájková, Jiří Lobotka, Roman Prchlík, MUDr. Hana Boháčková,
Jindřich Křováček, Martin Janů, Kamil Malát

Proti - 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se - 0 členů zastupitelstva
Usnesení č.124 bylo schváleno
*

*

*

8) Schválení rozpočtové změny č. 4/2015
č.9-18.6.2015-ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č 4 2015
Předsedající předala slovo předsedovi finančního výboru panu Michalu Křížkovi
Zpráva: pan Michal Křížek přednesl návrh na schválení rozpočtové změny č.4/2015, která upravuje
rozpočet o 1.817.000,-Kč v příjmové i výdajové části. Dokument je přílohou č….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.125:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje rozpočtovou změnu č.4/2015,
která upravuje rozpočet o 1.817.000,-Kč v příjmové i výdajové části.
Výsledek hlasování:
Pro – 10 členů zastupitelstva, jmenovitě: Mgr. Magdalena Fišerová, Michal Křížek, Ing.
Pavel Pavlíček, Veronika Hájková, Jiří Lobotka, Roman Prchlík, MUDr. Hana Boháčková,
Jindřich Křováček, Martin Janů, Kamil Malát

Proti - 0 členů zastupitelstva, jmenovitě:
Zdrželi se - 0 členů zastupitelstva, jmenovitě:
Usnesení č.125 bylo schváleno
*

*

*

9) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s f.VaK
(skupinový vodovod Brodce, Horky, Hrušov) na pč. 5010/13, 5013/1, 5005 v k.ú.
Luštěnice
č.10-18.6.2015-Sml budoucí o zřízení služebnosti obec Luštěnice VaK
Předsedající seznámila přítomné s předloženou smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti (skupinový vodovod Brodce, Horky, Hrušov) k pč. 5010/13, 5013/1, 5005 v k.ú.
Luštěnice s firmou VaK a.s. Mladá Boleslav za jednorázovou úplatu obci ve výši 10.000Kč.
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.126:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení služebnosti (skupinový vodovod Brodce, Horky, Hrušov) k pč. 5010/13,
5013/1, 5005 v k.ú. Luštěnice s firmou VaK a.s. Mladá Boleslav za jednorázovou
úplatu obci ve výši 10.000Kč.
Výsledek hlasování:

Pro – 10 členů zastupitelstva, jmenovitě: Mgr. Magdalena Fišerová, Michal Křížek, Ing.
Pavel Pavlíček, Veronika Hájková, Jiří Lobotka, Roman Prchlík, MUDr. Hana Boháčková,
Jindřich Křováček, Martin Janů, Kamil Malát

Proti - 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se - 0 členů zastupitelstva
Usnesení č.126 bylo schváleno
*

*

*

10) Schválení kupní smlouvy a f.VaK na prodej pozemku p.č.299/12, díl d a st.č. 380
v k.ú. Luštěnice –čerpací stanice Luštěnice
č.11-18.6.2015-KS Luštěnice, ČS Luštěnice VaK
Předsedající seznámila přítomné s předloženou kupní smlouvou s f.VaK na prodej pozemku
p.č.299/12, díl d a st.č. 380 v k.ú. Luštěnice, jedná se o pozemky náležející k čerpací stanici v
Luštěnicích. Záměr prodeje byl vyvěšen 29.4.2015.
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.127:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje prodej pozemků pč. 299/12 díl
D o výměře 820m2 a st.č. 380 o výměře 41m2 a uzavření kupní smlouvy na jejich
prodej za celkovou cenu 34.280Kč.
Výsledek hlasování:
Pro – 10 členů zastupitelstva, jmenovitě: Mgr. Magdalena Fišerová, Michal Křížek, Ing.
Pavel Pavlíček, Veronika Hájková, Jiří Lobotka, Roman Prchlík, MUDr. Hana Boháčková,
Jindřich Křováček, Martin Janů, Kamil Malát

Proti - 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se - 0 členů zastupitelstva
Usnesení č.127 bylo schváleno
*

*

*

11) Schválení smlouvy o zpětném odběru elektrozařízení s f.Asekol
č.12-18.6.2015-Asekol -Smlouva_zpetny_odber_SDH_Lustenice
Předsedající seznámila přítomné s předloženou smlouvou o zpětném odběru elektrozařízení
s firmou Asekol. Za poskytnutí spolupráce dle této smlouvy nepřísluší žádné straně odměna ani
jiná úplata.
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.128:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje smlouvu o zpětném odběru
elektrozařízení s firmou Asekol a.s. Praha.
Výsledek hlasování:
Pro – 10 členů zastupitelstva, jmenovitě: Mgr. Magdalena Fišerová, Michal Křížek, Ing.
Pavel Pavlíček, Veronika Hájková, Jiří Lobotka, Roman Prchlík, MUDr. Hana Boháčková,
Jindřich Křováček, Martin Janů, Kamil Malát

Proti - 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se - 0 členů zastupitelstva

Usnesení č.128 bylo schváleno
*

*

*

12) Schválení smlouvy o poskytnutí státní podpory č. 14206743 – zateplení ZŠ
č.13-18.6.2015-Zateplení ZŠ - smlouva o poskytnutí podpory Státní fond ŽP

Předsedající seznámila přítomné s předloženou smlouvou o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci operačního programu ŽP na zateplení pavilonu ZŠ ve výši
71.383Kč.
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.129:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje uzavření Smlouvy č.14206743
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci operačního
programu životního prostředí ve výši 71.383Kč na akci „Zateplení obvodových stěn
a střechy pavilonu ZŠ v Luštěnicích“.
Výsledek hlasování:
Pro – 10 členů zastupitelstva, jmenovitě: Mgr. Magdalena Fišerová, Michal Křížek, Ing.
Pavel Pavlíček, Veronika Hájková, Jiří Lobotka, Roman Prchlík, MUDr. Hana Boháčková,
Jindřich Křováček, Martin Janů, Kamil Malát

Proti - 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se - 0 členů zastupitelstva
Usnesení č.129 bylo schváleno
*

*

*

13) Schválení smlouvy s f. Revenge a.s.-umístění a provozování kontejnerů
č.14-18.6.2015-Návrh smlouvy REVENGE
Předsedající seznámila přítomné s předloženou smlouvou o umístění a provozování kontejnerů
na sběr oděvů, obuvi a textilu s firmou Revenge a.s. Praha za odměnu obci ve výši 1500Kč za 1
kontejner v obci ročně.
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.130:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje smlouvu o umístění a
provozování kontejnerů na sběr oděvů, obuvi a textilu s firmou Revenge a.s. Praha
za odměnu obci ve výši 1500Kč za 1 kontejner v obci ročně.
Výsledek hlasování:
Pro – 10 členů zastupitelstva, jmenovitě: Mgr. Magdalena Fišerová, Michal Křížek, Ing.
Pavel Pavlíček, Veronika Hájková, Jiří Lobotka, Roman Prchlík, MUDr. Hana Boháčková,
Jindřich Křováček, Martin Janů, Kamil Malát

Proti - 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se - 0 členů zastupitelstva
Usnesení č.130 bylo schváleno
*

*

*

14) Schválení smlouvy o poskytování sociálních služeb a dodatku č.2 (vnitřní pravidla) –
penzion
č.15a-18.6.2015-Penzion smlouva- NOVÁ
č.15b-18.6.2015-Penzion dodatek č.2 - Vnitřní pravidla
Předsedající seznámila přítomné s návrhem smlouvy o poskytnutí sociální služby a dodatku č.2
(vnitřní pravidla) pro klienty Penzionu pro seniory, Nová 82.
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.131:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje Smlouvu o poskytnutí sociální
služby a dodatku č.2 ke Smlouvě o poskytnutí sociální služby (vnitřní pravidla) pro
klienty Penzionu pro seniory, Nová 82.
Výsledek hlasování:
Pro – 8 členů zastupitelstva, jmenovitě: Mgr. Magdalena Fišerová, Michal Křížek, Ing.
Pavel Pavlíček, Jiří Lobotka, Roman Prchlík, Jindřich Křováček, Martin Janů, Kamil Malát

Proti - 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se - 2 členů zastupitelstva, jmenovitě: MUDr. Hana Boháčková, Veronika Hájková
Usnesení č.131 bylo schváleno
*

*

*

15) Schválení smlouvy o výpůjčce části pozemku k uskladnění movitých věcí OSH Mladá
Boleslav
č.16-18.6.2015-smlouva výpůjčka OU Luštěnice hasiči

Předsedající seznámila přítomné s předloženou smlouvou o výpůjčce části pozemku k uskladnění
movitých věcí s Okresním sdružením hasičů Mladá Boleslav. Hasiči obce Luštěnice mohou
překážky využívat.
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.132:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje Smlouvou o výpůjčce části
pozemku st.č.24 v k.ú. Luštěnice k uskladnění movitých věcí s Okresním sdružením
hasičů Mladá Boleslav.
Výsledek hlasování:
Pro – 10 členů zastupitelstva, jmenovitě: Mgr. Magdalena Fišerová, Michal Křížek, Ing.
Pavel Pavlíček, Veronika Hájková, Jiří Lobotka, Roman Prchlík, MUDr. Hana Boháčková,
Jindřich Křováček, Martin Janů, Kamil Malát

Proti - 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se - 0 členů zastupitelstva
Usnesení č.132 bylo schváleno
*

*

*

16) Schválení prodeje pozemku p.č.62/19 v k.ú. Luštěnice
č.17-18.6.2015-pozemek 62/19 Kupní a zástavní sml.
Předsedající seznámila přítomné se záměrem prodeje pozemku p.č.62/19 v k.ú. Luštěnice o
výměře 415m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 355-10/2007. Záměr prodeje byl

dle zákona vyvěšen na úřední desce dne 30.4.2015. Zájemcem je pan Lukáš Smrčenský, bytem
Mladá Boleslav.
Návrh ceny: 600Kč za 1m2
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.133:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje prodej pozemku p.č.62/19 v
k.ú. Luštěnice o výměře 415m2, který vznikl na základě oddělení z p.č. 62/17 na
základě geometrického plánu č.355-10/2007 panu Lukáši Smrčenskému, bytem
Mladá Boleslav za cenu 600Kč za 1m2 a uzavření Kupní smlouvy a smlouvy zástavní
s tím, že polovina ceny ve výši 124.500Kč bude uhrazena v den podpisu smlouvy a
druhá polovina ve výši 124.500Kč do jednoho roku ode dne podpisu smlouvy a
zároveň se touto smlouvou zřizuje zástavní právo na výši 124.500Kč.
Výsledek hlasování:
Pro – 10 členů zastupitelstva, jmenovitě: Mgr. Magdalena Fišerová, Michal Křížek, Ing.
Pavel Pavlíček, Veronika Hájková, Jiří Lobotka, Roman Prchlík, MUDr. Hana Boháčková,
Jindřich Křováček, Martin Janů, Kamil Malát

Proti - 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se - 0 členů zastupitelstva
Usnesení č. 133 bylo schváleno
*

*

*

17) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouvy o právu
provést stavbu s f.ČEZ, pč. 5010/120 v k.ú. Luštěnice, příp.NN
č.18-18.6.2015-sml o budoucí sml -služebnost ČEZ, 5010-120

Předsedající seznámila přítomné s předloženou smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu s f.ČEZ, pč. 5010/120 v k.ú. Luštěnice, příp.NN za
jednorázovou odměnu obci ve výši 10.000Kč.
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.134:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu
s firmou ČEZ k pč. 5010/120 v k.ú. Luštěnice, přípojka NN za jednorázovou odměnu
obci ve výši 10.000Kč.
Výsledek hlasování:
Pro – 10 členů zastupitelstva, jmenovitě: Mgr. Magdalena Fišerová, Michal Křížek, Ing.
Pavel Pavlíček, Veronika Hájková, Jiří Lobotka, Roman Prchlík, MUDr. Hana Boháčková,
Jindřich Křováček, Martin Janů, Kamil Malát

Proti - 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se - 0 členů zastupitelstva
Usnesení č.134 bylo schváleno
*

*

*

18) Žádost f. Matraceno s.r.o. o vyjádření k záměru – čalounická chráněná dílna

č.20-18.6.2015-žádost Matraceno s.r.o
Předsedající předala slovo předsedovi stavebního výboru Ing. Pavlíčkovi, který seznámil přítomné
s žádostí firmy Matraceno o vyjádření zda v objektu čp. 72, který má firma zájem odkoupit, by
obec povolila provozovnu čalounické chráněné dílny se čtyřmi zaměstnanci.
Předsedající dále navrhla diskusi k tomuto bodu a byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Tato část obce je členěna ve smyslu bydlení, individuální
výstavby, v tomto smyslu bude firmě Matraceno odpovězeno.
Předsedající přednesla návrh usnesení a dala o něm hlasovat.

Návrh usnesení č.135:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje firmě Matraceno s.r.o.
povolení záměru provozovny čalounické chráněné dílny v čp. 72 Luštěnice.
Výsledek hlasování:
Pro – 0 členů zastupitelstva, jmenovitě:
Proti - 7 členů zastupitelstva, jmenovitě: Michal Křížek, Veronika Hájková, Jiří Lobotka,
Roman Prchlík, MUDr. Hana Boháčková, Jindřich Křováček, Martin Janů,
Zdrželi se - 3 členů zastupitelstva, jmenovitě: Mgr. Magdalena Fišerová, Ing. Pavel
Pavlíček, Kamil Malát

Usnesení č.135 nebylo schváleno
*

*

*

19) Informace – ostatní
a) termín schůze rady obce během letních prázdnin 23.7.2015 od 18 hodin.
b) zastupitelé obce obdrželi otevřený dopis od Transparency international ČR o.p.s. ze dne
15.6.2015 – na další termín schůze rady obce budou připraveny podklady k této věci a
k jednání bude přizván pan Jakubec
č.21b-18.6.2015-Dopis_Zastupitelstvu obce Luštěnice
c) informace – koupaliště, traktor Kubota
č.21c-18.6.2015-informace Kubota
d) MŠ Chudíř
e)dovolená starostky obce 2.7.-6.7., 1.8. – 15.8., 20.8.-22.8.

*

*

*

20) Byty – žádosti
a) Zelená 410 byt č. 11 – žádost o odstoupení z NS - Zdeněk Sedláček k 30.6.2015, návrh nového
nájemce Richard Bauer
ZO souhlasí
b) Zelená 406 byt č. 10 - žádost o odstoupení z NS - Soňa Šiftová k 30.6.2015, návrh nového nájemce
Martin Melichar
ZO souhlasí
c) Lesní 581 byt č. 7 – žádost o ukončení NS – Monika Andltová k 30.6.2015 – původně na radě
v květnu schválena výměna bytů s pí. Dvořákovou Lesní 581 byt č.1, důvod- naskytla se možnost bytu
v MB kvůli dojíždění do práce.
Návrh nového nájemce do bytu č.1: Marie Bališová, náhradník č.1 Květa Kašková, náhradník č.2
David Hanuš
ZO souhlasí

*

*

*

21) Diskuse
Opravit komunikace
Opravit chodníky po vykácených stromech
Řešit skládku na pozemcích pana Čecha – výbor životního prostředí
Parkování u pošty – nelze projet, namalovat žluté čáry
Cesta do Voděrad – dotazník občanům
Zpomalovací retardér ve Školní ulici – nechat vyhotovit dokumentaci
Tabule zákaz venčení psů na hřišti – zařídí Roman Prchlík

*

*

*

Předsedající poděkovala všem přítomným za účast na jednání a příspěvky v diskuzi a ukončila
zasedání zastupitelstva ve 20,55 hodin.
Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)

Prezenční listina
Závěrečný účet obce za rok 2014 včetně zprávy (audit)
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Doubravka za rok 2014 včetně zprávy (audit)
Rozpočtová změna č.4/2015

Zapisovatel:

………………………………………………………………

Ověřovatelé:

........................................................................................
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Starostka:

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

