Zápis
ze zasedání
Zastupitelstva obce Luštěnice,
konaného dne 25.02.2016
na Obecním úřadě v Luštěnicích
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18
hodin místostarostou obce Romanem Prchlíkem („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 18.02.2016 do 25.02.2016 včetně. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva, která je přílohou
č.1 zápisu konstatoval, že přítomno bylo 10 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech
členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomni: Slavomír Krsek, Josef Dubský, Roman Prchlík, Michal Křížek, Jindřich Křováček,
Kamil Malát, Ing. Pavel Pavlíček, Jiří Lobotka , Jakub Jakubův, Jaroslav Doleček
Omluveni: Mgr. Magdalena Fišerová, MUDr. Hana Boháčková , Veronika Hájková,
Jiří Lachman, Martin Janů

*

*

*

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající konstatoval, že ověřovatelé minulého zasedání Ing. Pavel Pavlíček a Michal
Křížek stvrdili svým podpisem zápis a usnesení a dále navrhl určit ověřovateli zápisu
Slavomíra Krska a Kamila Maláta, zapisovatelem Ladislavu Kopovou. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
přítomným občanům.

Návrh usnesení č.198:
Zastupitelstvo obce Luštěnice určuje ověřovateli Slavomíra Krska a Kamila Maláta,
zapisovatelem Ladislavu Kopovou.
Výsledek hlasování:
Pro – 10 členů zastupitelstva, jmenovitě: Slavomír Krsek, Josef Dubský, Roman Prchlík,
Michal Křížek, Jindřich Křováček, Kamil Malát, Ing. Pavel Pavlíček, Jiří Lobotka, Jakub Jakubův,
Jaroslav Doleček

Proti - 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se - 0 členů zastupitelstva
Usnesení č.198 bylo schváleno

*

*

*

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, které bylo nutno projednat. Další návrhy na doplnění nebyly vzneseny.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení č.199:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje následující program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Dohoda o přistoupení k závazku
Poskytnutí dotací spolkům
Žádost o koupi pozemku
Spisový a skartační řád Obce Luštěnice
Nabídka na projekt – víceúčelové hřiště
Cenový rozpočet pro prořez a kácení stromů
Žádost o zpevnění povrchu-Voděrady
Žádost o splátkový kalendář – pí. Součková
Gemos – nabídka na úsekové měření rychlosti
I/38 Luštěnice-Újezd, přeložka
Informace -nabídka traktůrku KUBOTA
-závěrečná kontrolní prohlídka – RD Valtrová
-z předešlé rady obce - chodníky –informace včetně cenové nabídky
-pozemkové úpravy ve Voděradech
-rada ZŠ ze dne 23.2.2016
- žádost od Police ČR na výcvik v oblasti Zelené
12)Diskuse

Výsledek hlasování:
Pro – 10 členů zastupitelstva, jmenovitě: Slavomír Krsek, Josef Dubský, Roman Prchlík,
Michal Křížek, Jindřich Křováček, Kamil Malát, Ing. Pavel Pavlíček, Jiří Lobotka, Jakub Jakubův,
Jaroslav Doleček

Proti - 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se - 0 členů zastupitelstva
Usnesení č.199 bylo schváleno
*

*

*

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ
*

*

*

1) Dohoda o přistoupení k závazku: příloha č. 2
mezi Obcí Luštěnice a Domovem Pod Skalami Kurovodice, poskytovatel sociálních služeb
-úhrada nákladů spojených s poskytnutím sociální služby paní Ludmile Novotné, pro rok 2016
v jednorázové výši 3 000,- Kč

Návrh usnesení č.200:
Zastupitelstvo obce Luštěnice souhlasí uzavřít Dohodu o přistoupení k závazku mezi
Obcí Luštěnice a Domovem Pod Skalami Kurovodice, poskytovatelem sociálních
služeb
Výsledek hlasování:

Pro – 10členů zastupitelstva, jmenovitě: Slavomír Krsek, Josef Dubský, Roman Prchlík,
Michal Křížek, Jindřich Křováček, Kamil Malát, Ing. Pavel Pavlíček, Jiří Lobotka , Jakub
Jakubův, Jaroslav Doleček

Proti - 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se - 0 členů zastupitelstva
Usnesení č.200 bylo schváleno
2) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro místní spolky
-všem ZO byla rozeslána e-mailem tabulka s žádostmi místních spolků o poskytnutí
dotace pro rok 2016 s požadovanou výší
č.j.žádosti

příjemce dotace

částka

1704/2015
1755/2015
1805/2015
1900/2015
40/2016
39/2016
38/2016
46/2016
64/2016
113/2016

TJ Sokol Luštěnice
Český svaz chovatelů
SK Luštěnice
Altan Slot Racing Club
SDH Voděrady
Gebaek Mladá Boleslav
Český svaz včelařů
Tenisový klub Luštěnice
Myslivecký spolek
SDH Luštěnice

15000,15000,5000,20000,2000,15000,3000,50000,15000,15000,-

Návrh usnesení č.201:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce se spolky a ve výši
příjemce dotace
částka
TJ Sokol Luštěnice
15000,Český svaz chovatelů
15000,SK Luštěnice
5000,Altan Slot Racing Club
15000,SDH Voděrady
2000,Gebaek Mladá Boleslav
15000,Český svaz včelařů
3000,Tenisový klub Luštěnice
10000,Myslivecký spolek
15000,SDH Luštěnice
15000,Výsledek hlasování:
Pro – 10 členů zastupitelstva, jmenovitě: Slavomír Krsek, Josef Dubský, Roman Prchlík,
Michal Křížek, Jindřich Křováček, Kamil Malát, Ing. Pavel Pavlíček, Jiří Lobotka Jakub Jakubův,
Jaroslav Doleček

Proti - 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se - 0 členů zastupitelstva
Usnesení č.201 bylo schváleno

3) Žádost o koupi pozemku
Žadatel: Jaroslav Matura, budoucí majitel řadového domu na parcele 5012/160 v k.ú. Luštěnice,
/řadové domy Bydlení komplet/ , žádost o dokoupení části pozemku 5012/2 sousedící
s pozemkem p.č. 5012/160, za účelem zřízení zahrady, výměra požadovaného pozemku je cca
600m2.
ZO uvažuje o odprodeji výše uvedeného / části/ pozemku , až po kolaudaci domů
po ukončení stavby, místních komunikací za cenu 600,- Kč/m2
4) Spisový a skartační řád Obce Luštěnice - příloha č. 3

-všem ZO rozeslán e-mailem k připomínkování, žádné připomínky
Návrh usnesení č.202:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje skartační a spisový řád Obce Luštěnice
Výsledek hlasování:
Pro – 10 členů zastupitelstva, jmenovitě: Slavomír Krsek, Josef Dubský, Roman Prchlík,
Michal Křížek, Jindřich Křováček, Kamil Malát, Ing. Pavel Pavlíček, Jiří Lobotka
Jakubův, Jaroslav Doleček

Jakub

Proti - 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se - 0 členů zastupitelstva
Usnesení č.202 bylo schváleno

5) Nabídka na projekt na víceúčelová hřiště 15 x 32 m s umělým polyuretanovým
povrchem, slovo předáno panu Křováčkovi – příloha č. 4
- jedná se o dva projekty – Luštěnice na koupališti a Luštěnice, část Zelená za třetím
panelákem
-cena nabídky za projekty je 57 717,-Kč včetně DPH
Návrh usnesení č.203:
Zastupitelstvo obce Luštěnice souhlasí s vypracovanou nabídkou na projekt na
víceúčelové hřiště 15 x 32 m s umělým polyuretanovým povrchem
Pro – 8 členů zastupitelstva, jmenovitě: Slavomír Krsek, Josef Dubský, Roman Prchlík,
Michal Křížek, Jindřich Křováček, Kamil Malát, Ing. Pavel Pavlíček, Jiří Lobotka
Jakubův, Jaroslav Doleček

Proti - 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se - 2 členů zastupitelstva Pavel Pavlíček, Jiří Lobotka
Usnesení č.203 bylo schváleno

6) Cenový rozpočet pro prořez a kácení stromů Luštěnice rok 2016
slovo předáno panu Křováčkovi, příloha č. 5
-cenovou nabídku zpracoval pan Petr Waller
ZO souhlasí s cenovým rozpočtem pro prořez a kácení stromů Luštěnice - 2016
7) Žádost o zpevnění a úpravu přístupové cesty k domu č.p. 48, Voděrady
p. Prchlík
-jedná se cca o 50 m přístupové cesty, šíře 3 m

Jakub

-místní šetření za přítomnosti R.Prchlíka, Lobotky , Dolečka- středa 2.3.2016 v 16,00
hodin, pozvat pana Fouska

8) Žádost o splátkový kalendář dlužných nájmů-pí. Součková
-pohostinství ve Voděradech, dluh na nájmu za tři měsíce ve výši 7 500,- Kč
-návrh splátek – od 3/2016 do 8/2016 ve výši 1250,- Kč
ZO souhlasí s navrženými splátkami za předpokladu, že bude dále řádně placeno
nájemné v dohodnutých termínech .
9) Gemos – příloha č.6
- přizvaní zástupci firmy Gemos představili možnosti týkající se úsekového měření
v obci včetně nabídky na zhodnocení dopravní situace v obci (statické měření
dopravní situace v obci)
Návrh usnesení č.204:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje nabídku na statistická měření v obci
Luštěnice.
Pro – 9 členů zastupitelstva, jmenovitě: Slavomír Krsek, Josef Dubský, Roman Prchlík,
Michal Křížek, Kamil Malát, Ing. Pavel Pavlíček, Jiří Lobotka Jakub Jakubův, Jaroslav Doleček

Proti - 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se - 1 členů zastupitelstva Jindřich Křováček
Usnesení č.204 bylo schváleno

10) Studie „I/38 Luštěnice – Újezd, přeložka – technická studie 2016“
-na radě obce dne 11.2.2016 byla přednesena studie přeložky silnice I/38 fy. Valbek ,
spol.s.r.o. pan Ing. Ladislav Šimek, včetně dokumentace , dána možnost všem ZO se
vyjádřit , bez připomínek , navržená technická studie zahrnuje zejména oddálení od obce
a mimoúrovňové křížení.
odešel pan Kamil Malát
Návrh usnesení č.205:
Zastupitelstvo obce Luštěnice souhlasí s návrhem „I/38 Luštěnice-Újezd, přeložka –
technická studie 2016“ , který předložila fy. Valbek , spol.s.r.o.
Pro – 9 členů zastupitelstva, jmenovitě: Slavomír Krsek, Josef Dubský, Roman Prchlík,
Michal Křížek, Jindřich Křováček, Ing. Pavel Pavlíček, Jiří Lobotka
Doleček

Jakub Jakubův, Jaroslav

Proti - 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se - 0 členů zastupitelstva
Usnesení č.205 bylo schváleno
11) Informace
-nabídka traktůrku KUBOTA B 1820 kartáč, lžíce, postupně kabina
ZO souhlasí s nabídkou traktůrku
pro Jindřich Křováček , Slavomír Krsek
zdržel se Jakub Jakubův ,Jaroslav Doleček
proti Roman Prchlík , Michal Křížek , Jiří Lobotka , Josef Dubský , Pavel Pavlíček
návrh pana Krska – nakladač k ZETORU – zjistí cenu

- z předešlé rady obce – chodníky – cenová nabídka se zpracovává
-výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – 3.3.2016 v 9,00 hodin
Sluneční p.č. 5010/120 , příp.NN kNN – Valtrová na místě
-pozemkové úpravy ve Voděradech
23.2.2016 schůzka ve Voděradech za přítomnosti Romana Prchlíka , Slavomíra Krska ,
Jiřího Lobotky , Pášovi , ZD Luštěnice – pan Hrdlička
-rada ZŠ ze dne 23.2.2016
Pavlína Vodhanelová odstupuje z rady školy
kotle v ZŠ Luštěnice
-oprava budovy na hřišti – investice 50 000,- Kč
ZO souhlasí
-2.3.2016 v 17,00hodin jednání okolo územního plánu v zasedací místnosti OÚ Luštěnice
-žádost o poskytnutí prostor k výcviku policie ČR v části Zelená , Luštěnice
ZO souhlasí, na vlastní riziko
*
*
*
Diskuse:
dotace na zateplení domů na Lesní – energetické posouzení domu – poté žádost o dotaci,
energetický audit proběhne do konce května 2016 – informace podal pan Prchlík
plísně v bytech v horních patrech,
p.Dvorok Zelená 413 – stálé zatékání střechou
p.Prchlík: zateplení střechy včetně atiky , přetaženo fólií- je dán návrh , realizace v roce 2016
odprodej bytů na Zelené 400-413
po 20 letech od kolaudace převést do soukromého vlastnictví, detailní právní rozbor bude
zpracován v roce 2016-informace podal pan Prchlík
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast na jednání a příspěvky v diskuzi a ukončil
zasedání zastupitelstva ve 21,20 hodin.
Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Prezenční listina
Dohoda o přistoupení k závazku
Spisový a skartační řád
Víceúčelové hřiště
Prořez stromů
GEMOS nabídka

Zapisovatel:

………………………………………………………………

Ověřovatelé:

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

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

Místostarosta:

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

