Zápis
ze zasedání
Zastupitelstva obce Luštěnice,
konaného dne 17.09.2015
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 11.9. do 17.9. 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 (v 18.10 se dostavil Martin Janů, od té doby přítomno 13 zastupitelů),
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomni: Jaroslav Doleček, Mgr. Magdalena Fišerová, Michal Křížek, Veronika Hájková,
Slavomír Krsek, Josef Dubský, Roman Prchlík, MUDr. Hana Boháčková, Kamil Malát, Jindřich
Křováček, Jiří Lachman, Jakub Jakubův, Martin Janů (dorazil v 18,10 hod)
Omluveni: Jiří Lobotka, Pavel Pavlíček
Hosté: p. Toman
Bc. Eva Chládková , Mgr. Lenka Píšová
p.Paulus

*

*

*

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající konstatovala, že ověřovatelé minulého zasedání pan Martin Janů a paní MUDr.
Hana Boháčková stvrdili svým podpisem zápis a usnesení a dále navrhla určit ověřovateli
zápisu pana Jiřího Lachmana a pana Jaroslava Dolečka a zapisovatelem pana Kamila Maláta
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dala předsedající možnost
vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení č.136:
Zastupitelstvo obce Luštěnice určuje pana Jiřího Lachmana a pana Jaroslava
Dolečka a ověřovateli pana Kamila Maláta zapisovatelem.
Výsledek hlasování:
Pro – 11 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jaroslav Doleček, Mgr. Magdalena Fišerová,
Michal Křížek, Veronika Hájková, Slavomír Krsek, Josef Dubský, Roman Prchlík, MUDr. Hana
Boháčková, Kamil Malát, Jindřich Křováček, Jiří Lachman

Proti - 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se - 0 členů zastupitelstva

Usnesení č.136 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.137:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje následující program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Složení slibu nového zastupitele
Transparency International - dopis zastupitelstva obce
Schválení nové doplňkové činnosti -MŠ Luštěnice
Depolymerizační linka
Prezentace – pan Toman
Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy - ČEZ
Schválení provozního řádu dětského hřiště
Schválení provozního řádu koupaliště
Schválení smlouvy - VaK
Schválení dodatku – p.Charvát
Schválení smlouvy o dílo – f. Baroch
Schválení smlouvy SIPO - nájmy Lesní
Rozpočtová opatření
Hospodaření obce
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Luštěnice
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření DSO Doubravka
Informace – různé
a) akce airsoft
b) vyjádření ZO na stížnost na ředitelku ZŠ Luštěnice
c) plíseň – ulice Lesní – dotaz paní Hruškové -Lesní 578
d) schůzka ŘSD
e) schůzka s Ing.arch.Jindřichem Zítkou
f) Domov u Anežky – souhrnné informace
g) Pracovní jednání rady a zastupitelstva dne 8.10.2015

Výsledek hlasování:
Pro – 12 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jaroslav Doleček, Mgr. Magdalena Fišerová,
Michal Křížek, Veronika Hájková, Slavomír Krsek, Josef Dubský, Roman Prchlík, MUDr. Hana
Boháčková, Kamil Malát, Jindřich Křováček, Martin Janů, Jiří Lachman

Proti - 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se - 0 členů zastupitelstva
Usnesení č.137 bylo schváleno

*

*

*

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ
*

*

*

1. Složení slibu nového zastupitele
Předsedající konstatovala, že pan Tomáš Feigl odstoupil z funkce zastupitele obce a funkce předsedy
Výboru sociálního, kulturního a školského. Písemné odstoupení podal dne 29.5 2015. Dalším
kandidátem do zastupitelstva obce je pan Jakub Jakubův.
Předsedající v souladu s § 58 zákona o obcích vyzvala přítomného pana Jakuba Jakubův ke složení
slibu člena zastupitelstva, kterého 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
přítomného pana Jakuba Jakubův ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na
připraveném archu, který je přílohou č. 2 zápisu.
Pan Jakub Jakubův neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Dále předsedající navrhla, aby neuvolněnému členu zastupitelstva panu Jakubu Jakubův byla
v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva a současně člena výboru pro mládež a sociální záležitosti
vyplácena odměna ve výši 1000,- Kč. Měsíční odměna bude poskytována od 18.9.2015.
Návrh usnesení č. 138:
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 pro mládež a
sociální záležitosti ve výši 1 000,- Kč od 18.9.2015

Pro – 13 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jaroslav Doleček, Mgr. Magdalena Fišerová,
Michal Křížek, Veronika Hájková, Slavomír Krsek, Josef Dubský, Roman Prchlík, MUDr. Hana
Boháčková, Kamil Malát, Jindřich Křováček, Martin Janů, Jiří Lachman, Jakub Jakubův

Proti - 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se - 0 členů zastupitelstva
Usnesení č. 138 bylo schváleno

*

*

*

2. Transparency International - dopis zastupitelstva obce - zastupitelé obce dne 15.6.2015 pod
č.j.: 963/2015 obdrželi otevřený dopis od Transparency International ČR o.p.s. Na schůzi rady
obce dne 10.9.2015 byly předloženy všechny podklady k této věci, vše bylo dáno k posouzení
právnímu zástupci obce. Na dnešní jednání Zastupitelstva obce je připraven dopis, kterým ZO
sdělí své stanovisko a tímto považuje celou věc za uzavřenou.
Znění dopisu-příloha č. 3

Diskuse: dotaz vznesl pan Bort, který se domnívá, že celé záležitosti bylo ze strany zastupitelstva
obce věnováno málo času a má pocit, že došlo k pochybení a že obec nenakládala s obecními
financemi hospodárně. Dále se domnívá, že pozemky obec nepotřebuje, jsou podle jeho názoru
„bezcenné“ tím, že na nich stojí staré, těžko odstranitelné stavby atd.
Odpověděl pan Prchlík, který znovu sumarizoval celou situaci. Přednesl jednotlivá usnesení,
kterými byl dotčený převod řešen. Současně zmínil jednotlivé smlouvy, kterými byl převod
právně podchycen. Zastupitelstvo přesně dodrželo přijatá usnesení. Uvedl, že již došlo ke
zhodnocení části pozemků, které byly obcí prodány zájemcům za vyšší cenu, než byla pořizovací.
Pan Bort uvedl, že podle jeho názoru je v této záležitosti velký prostor pro korupci mj. z důvodu,
že podle něj nemá obec nijak stanovenu prodejní cenu pozemků.
Odpověděl pan Prchlík - splátkový kalendář byl uzavřen již na počátku a bylo podle něj
postupováno. Vše vyplývá ze smluv. Ceny pozemků jsou zastupitelstvem obce jasně dané. Různé
ceny jsou z důvodů rozdílných typů pozemků, které obec prodává (stavební parcely, narovnání
stavů atd.). Všechny dokumenty byly kontrolovány mj. auditem či právním zástupcem – nikdo
neshledal žádná pochybení.
Pan Bort přes odpovědi pana Prchlíka vyjádřil nespokojenost s odpovědí a s vysvětlením celé
záležitosti.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
3. Schválení nové doplňkové činnosti pro MŠ Luštěnice (související změny ve zřizovací listině)
Přítomná paní ředitelka Bc. Eva Chládková žádá o schválení nové doplňkové činnosti pro MŠ –
hostinská činnost. Je zřizována pro zajištění stravování dětí z dětské skupiny Lísteček,
provozované Centrem přítomnosti Duhová v Luštěnicích. S touto doplňkovou činností souvisejí
změny v zřizovací listině Mateřské školy Luštěnice, okres Mladá Boleslav viz. příloha č.4 . Změny
v zřizovací listině připraví ředitelka MŠ.
Mgr. Píšková stručně představila aktivity dětské skupiny Lísteček.
Diskuse:
Návrh usnesení č. 139
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje doplňkovou činnost – hostinská činnost

Pro – 13 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jaroslav Doleček, Mgr. Magdalena Fišerová,
Michal Křížek, Veronika Hájková, Slavomír Krsek, Josef Dubský, Roman Prchlík, MUDr. Hana
Boháčková, Kamil Malát, Jindřich Křováček, Martin Janů, Jiří Lachman, Jakub Jakubův

Proti - 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se - 0 členů zastupitelstva
Usnesení č. 139 bylo schváleno
Návrh usnesení č.140:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje změny v zřizovací listině Mateřské školy
Luštěnice, okres Mladá Boleslav dle přílohy č. 4
Pro – 13 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jaroslav Doleček, Mgr. Magdalena Fišerová,
Michal Křížek, Veronika Hájková, Slavomír Krsek, Josef Dubský, Roman Prchlík, MUDr. Hana
Boháčková, Kamil Malát, Jindřich Křováček, Martin Janů, Jiří Lachman, Jakub Jakubův

Proti - 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se - 0 členů zastupitelstva
Usnesení č. 140 bylo schváleno

4. depolymerizační linka
Rada obce dne 10.9.2015 neschválila podnikatelský záměr – vybudování depolymerizačního
zařízení. I přes naše písemné vyjádření nám oznámil pan Paulus (vlastník areálu) telefonicky, že
zasedání ZO se chce i přesto zúčastnit.
Pan Paulus chce znát důvody, proč rada obce neschválila uvedený záměr. Celou situaci rozvedl
pan Prchlík včetně důvodů, které vedly k rozhodnutí obce (viz přiložená prezentace). Záměr byl
konzultován také s odborníky daného oboru znalé.
Pan Paulus s uvedenými názory nesouhlasí a oponuje, nicméně žádnou jasnou a konkrétní
argumentaci na obhajobu záměru výstavby neuvedl. Alternativní záměr na další využití volných
prostor v areálu pan Paulus v tuto chvíli nemá. Pokud takový návrh bude mít, obec Luštěnice
s ním bude ráda tyto záměry diskutovat.
Proběhla poměrně bouřlivá diskuze, ve které občané Luštěnic vyjádřili podporu ZO, nesouhlasili
se záměrem vybudování depolymerizační linky.
5. Prezentace - pan Toman
Představení italské společnosti NuovaEnergia, která se na ekologické bázi zabývá výrobou spořičů
vody. Předvedl praktickou ukázku.
6. Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-6009258/VB/002, název stavby Voděrady, p.č.
127/6 NN, věcné břemeno bude činit 10 000,-Kč včetně DPH.
Smlouva uzavřena mezi Obcí Luštěnice a ČEZ Distribuce a.s.
Návrh usnesení č. 141:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu s firmou ČEZ Distribuce
a.s. k pozemku p.č. 127/6 v k.ú.Voděrady u Luštěnic

Pro – 13 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jaroslav Doleček, Mgr. Magdalena Fišerová,
Michal Křížek, Veronika Hájková, Slavomír Krsek, Josef Dubský, Roman Prchlík, MUDr. Hana
Boháčková, Kamil Malát, Jindřich Křováček, Martin Janů, Jiří Lachman, Jakub Jakubův

Proti - 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se - 0 členů zastupitelstva
Usnesení č. 141 bylo schváleno
7. Schválení provozního řádu dětského hřiště
Provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků dětského hřiště
nastavuje pravidla, která musí návštěvníci bezpodmínečně dodržovat. Příloha č. 5.
Návrh usnesení č. 142 :
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje provozní řád dětského hřiště

Pro – 13 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jaroslav Doleček, Mgr. Magdalena Fišerová,
Michal Křížek, Veronika Hájková, Slavomír Krsek, Josef Dubský, Roman Prchlík, MUDr. Hana
Boháčková, Kamil Malát, Jindřich Křováček, Martin Janů, Jiří Lachman, Jakub Jakubův

Proti - 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se - 0 členů zastupitelstva
Usnesení č. 142 bylo schváleno

8. Schválení provozního řádu koupaliště
Provozní řád koupaliště byl již projednáván na radě obce 23.7.2015, byl konzultován s Krajskou
hygienickou stanicí, územním pracovištěm Mladá Boleslav. Příloha č.6.
Návrh usnesení č. 143:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje provozní řád koupaliště

Pro – 13 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jaroslav Doleček, Mgr. Magdalena Fišerová,
Michal Křížek, Veronika Hájková, Slavomír Krsek, Josef Dubský, Roman Prchlík, MUDr. Hana
Boháčková, Kamil Malát, Jindřich Křováček, Martin Janů, Jiří Lachman, Jakub Jakubův

Proti - 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se - 0 členů zastupitelstva
Usnesení č. 143 bylo schváleno
9. Schválení kupní smlouvy o převodu nemovitostí
Dne 18.06.2015 usnesením č. 127 byla projednána a schválena smlouva kupní na prodej pozemků
p.č. 299/12 díl d o výměře 820 m2 a st.č.380 o výměře 41m2 s firmou VaK Mladá Boleslav a.s..
Z důvodu nepovolení vkladu Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrálním pracovištěm
Mladá Boleslav bylo provedeno zpětvzetí návrhu na vklad. Odůvodnění - nově vytvořený pozemek
parc. č. 299/12 v k.ú. Luštěnice je vytvářen s dílů a,b,c,d, nelze vlastnicky převést jen díl d.
Tuto smlouvu připravovala f. VaK Mladá Boleslav
Návrh usnesení č.144:
Zastupitelstvo obce Luštěnice souhlasí a revokuje usnesení č. 127

Pro – 13 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jaroslav Doleček, Mgr. Magdalena Fišerová,
Michal Křížek, Veronika Hájková, Slavomír Krsek, Josef Dubský, Roman Prchlík, MUDr. Hana
Boháčková, Kamil Malát, Jindřich Křováček, Martin Janů, Jiří Lachman, Jakub Jakubův

Proti - 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se - 0 členů zastupitelstva
Usnesení č. 144 bylo schváleno
Firma VaK Mladá Boleslav a.s. předložila novou kupní smlouvu na převod pozemků parc.č.299/12 díl
d a st. č.380 vše v k.ú. Luštěnice, smlouva je uzavřena mezi prodávající Zemědělské družstvo
Luštěnice, Vlastou Krčkovou , Obcí Luštěnice a kupující Vak Mladá Boleslav a.s. . Ostatní ujednání
týkající se obce Luštěnice zůstávají nezměněny.
Návrh usnesení č. 145:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje prodej pozemků parc.č. 299/12 díl d o výměře
820 m2, st.p. č. 380 o výměře 41 m2, vše v k.ú. Luštěnice a uzavření kupní smlouvy na jejich prodej
za celkovou cenu 34.280,- Kč

Pro – 13 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jaroslav Doleček, Mgr. Magdalena Fišerová,
Michal Křížek, Veronika Hájková, Slavomír Krsek, Josef Dubský, Roman Prchlík, MUDr. Hana
Boháčková, Kamil Malát, Jindřich Křováček, Martin Janů, Jiří Lachman, Jakub Jakubův

Proti - 0 členů zastupitelstva

Zdrželi se - 0 členů zastupitelstva
Usnesení č. 145 bylo schváleno
10. Dodatek č. 02 ke smlouvě o dílo č. 08/2008
Smluvní strany: Obec Luštěnice – objednavatel a zpracovatel Ing. Arch. Vladimír Charvát
Předmětem dodatku je aktualizace veškerých dokumentů v rámci zpracování Územního plánu obce
Luštěnice, termín je stanoven do 31.12.2015, cena úpravy ÚP je 50 000,- Kč + 2 x výtisky /6 000,- Kč
dle skutečných nákladů planografie/
Návrh usnesení č. 146:
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje dodatek č. 02 ke smlouvě o dílo č. 08/2008

Pro – 13 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jaroslav Doleček, Mgr. Magdalena Fišerová,
Michal Křížek, Veronika Hájková, Slavomír Krsek, Josef Dubský, Roman Prchlík, MUDr. Hana
Boháčková, Kamil Malát, Jindřich Křováček, Martin Janů, Jiří Lachman, Jakub Jakubův

Proti - 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se - 0 členů zastupitelstva
Usnesení č. 146 bylo schváleno
11. Schválení smlouvy o dílo – vchodové dveře
Předloženy tři nabídky na zpracování vchodových dveří v nájemních domech č.p.
45,46,47,48,83,84,85,98 od firem: Baroch-okna s.r.o., Vekra Mladá Boleslav, Altech
Proběhl transparentní výběr na dodavatele vchodových dveří.
ZO je doporučena f. Baroch - okna s.r.o., která již realizovala v roce 2014 výměnu dveří v ostatních
nájemních domech v Luštěnicích, jedná se o pokračování již schválené spolupráce.
Návrh usnesení č. 147
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje smlouvu o dílo D15-224 od f. Baroch – okna
s.r.o.

Pro – 13 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jaroslav Doleček, Mgr. Magdalena Fišerová,
Michal Křížek, Veronika Hájková, Slavomír Krsek, Josef Dubský, Roman Prchlík, MUDr. Hana
Boháčková, Kamil Malát, Jindřich Křováček, Martin Janů, Jiří Lachman, Jakub Jakubův

Proti - 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se - 0 členů zastupitelstva
Usnesení č. 147 bylo schváleno
12. Schválení příkazní smlouvy č. nSIPO 01-335/2015
Z důvodu odchodu pracovnice paní Moniky Hofmanové bylo nutno přepracovat smlouvu SIPO na
novou pracovnici pí. Márii Krajňákovou pro organizaci 152753. Jedná se platby nájmů v ulici Lesní.
Návrh usnesení č. 148
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje příkazní smlouvu č. nSIPO 01 -335/2015

Pro – 13 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jaroslav Doleček, Mgr. Magdalena Fišerová,
Michal Křížek, Veronika Hájková, Slavomír Krsek, Josef Dubský, Roman Prchlík, MUDr. Hana
Boháčková, Kamil Malát, Jindřich Křováček, Martin Janů, Jiří Lachman, Jakub Jakubův

Proti - 0 členů zastupitelstva

Zdrželi se - 0 členů zastupitelstva
Usnesení č. 148 bylo schváleno

HOSPODAŘENÍ OBCE – předseda finančního výboru pan Michal Křížek
13. Rozpočtová opatření
5/2015 upravuje rozpočet o 1.026.332,07 Kč v příjmové i výdajové části
6/2015 upravuje rozpočet o 60.372,07Kč v příjmové i výdajové části
7/2015 upravuje rozpočet o 1.700.000,- Kč v příjmové i výdajové části
8/2015 upravuje rozpočet o 1 090 000,- Kč v příjmové i výdajové části
9/2015 upravuje rozpočet o 1.971.830,50 Kč v příjmové i výdajové části
Návrh usnesení č. 149
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtová opatření č.5/2015 , 6/2015 , 7/2015, 8/2015,
9/2015

Pro – 13 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jaroslav Doleček, Mgr. Magdalena Fišerová,
Michal Křížek, Veronika Hájková, Slavomír Krsek, Josef Dubský, Roman Prchlík, MUDr. Hana
Boháčková, Kamil Malát, Jindřich Křováček, Martin Janů, Jiří Lachman, Jakub Jakubův

Proti - 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se - 0 členů zastupitelstva
Usnesení č. 149 bylo schváleno
14. Hospodaření obce k 31.8.2015
Pan Michal Křížek přednesl návrh na schválení hospodaření obce k 31.8.2015. Dokument je přílohou
č.7 k tomuto zápisu. K datu 31.8.2015 činily: celkové příjmy po konsolidaci 30.107.215,26 Kč a
celkové výdaje po konsolidaci 22.580.786,32Kč
Návrh usnesení č. 150
Zastupitelstvo obce Luštěnice projednalo a schvaluje hospodaření obce k 31.8.2015

Pro – 13 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jaroslav Doleček, Mgr. Magdalena Fišerová,
Michal Křížek, Veronika Hájková, Slavomír Krsek, Josef Dubský, Roman Prchlík, MUDr. Hana
Boháčková, Kamil Malát, Jindřich Křováček, Martin Janů, Jiří Lachman, Jakub Jakubův

Proti - 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se - 0 členů zastupitelstva
Usnesení č. 150 bylo schváleno
15. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Luštěnice a hospodaření DSO Doubravka
-nebyly zjištěny chyby a nedostatkyZastupitelstvo obce Luštěnice bere zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Luštěnice a
hospodaření DSO Doubravka na vědomí
16. Informace – různé
a) airsoftové akce

č.j.: 1399/2015 ze dne 10.9.2015 oznamovatel-1.PTS Táborník – Mladá Boleslav-Kříž Petr
mají povolení od VLS, obci akci dávají na vědomí
ZO bere na vědomí
Č.j.: 1403/2015ze dne 14.9.2015
Žadatel Matyásko Karel, Dvořák Martin
ZO povoluje na vlastní bezpečí
Č.j.: 1420/2015 ze dne 16.09.2015
Žadatel: Denis Klouda, natáčení amatérského filmového projektu
ZO souhlasí
b) vyjádření ZO Luštěnice ke stížnosti na ředitelku Základní školy Luštěnice, okres Mladá Boleslav
viz. příloha č.8
ZO souhlasí
c) ulice Lesní – plíseň v bytech
dotaz paní Romany Hruškové ohledně termínu oprav. Roman Prchlík na další radě představí
technické možnosti odvětrání domu, Jindřich Křováček zajistí přidání radiátoru do společných prostor
(cenově nenáročné – předloží nabídku). Je potřeba práce urychlit.
d) schůzka ŘSD – informace podal pan Prchlík, má z ní pozitivní pocity
e) schůzka s Ing.arch. Jindřichem Zítkou – jednání se zúčastnil Roman Prchlík. Nabídka spolupráce.
f) Domov u Anežky, souhrnné informace – střecha opravena kvalitně, pár drobností bude dořešeno.
g) Pracovní jednání rady a zastupitelstva dne 8.10.2015 – bude řešena problematika Bydlení komplet
týkající se komunikací

*

*

*

Předsedající poděkovala všem přítomným za účast na jednání a příspěvky v diskuzi a ukončila
zasedání zastupitelstva ve 20.40 hodin.
Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Prezenční listina
Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce
Dopis zastupitelstva obce Luštěnice TI
Změny v zřizovací listině Mateřské školy Luštěnice, okres Mladá Boleslav
Provozní řád dětského hřiště
Provozní řád koupaliště
Hospodaření obce k 31.8.2015
Vyjádření ZO Luštěnice ke stížnosti na ředitelku Základní školy Luštěnice, okres Mladá Boleslav

Zapisovatel:

………………………………………………………………

Ověřovatelé:

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

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

Starostka:

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

