Zápis
ze zasedání
Zastupitelstva obce Luštěnice,
konaného dne 20.10.2016
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Luštěnicích

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18,00
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 13.10.2016 do 20.10.2016 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, Jiří Lobotka, Roman Prchlík, Michal Křížek, Martin Janů,
Ing. Pavel Pavlíček, Jindřich Křováček, MUDr. Hana Boháčková, Slavomír Krsek, Jiří Samolák
Omluveni: Veronika Hájková, Jiří Lachman, Josef Dubský, Jakub Jakubův, Jaroslav Doleček
*
*
*
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající konstatovala, že ověřovatelé minulého zasedání Michal Křížek a Jiří Lachman
stvrdili svým podpisem zápis a usnesení a dále navrhla určit ověřovateli zápisu
MUDr. Hanu Boháčkovou a Jiřího Lobotku. Zapisovatelem Romana Prchlíka. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se
přítomným občanům.
Návrh usnesení č.281:
Zastupitelstvo obce Luštěnice určuje ověřovateli zápisu MUDr. Hanu Boháčkovou a Jiřího
Lobotku. Zapisovatelem Romana Prchlíka.
Výsledek hlasování:
Pro – 10 členů zastupitelstva, jmenovitě: Mgr. Magdalena Fišerová, Jiří Lobotka, Roman
Prchlík, Michal Křížek, Martin Janů, Ing. Pavel Pavlíček, Jindřich Křováček, MUDr. Hana
Boháčková, Slavomír Krsek, Jiří Samolák
Proti ‐ 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se ‐ 0 členů zastupitelstva
Usnesení č. 281 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.282:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje následující program zasedání:
1) Složení slibu
2) Představení projektů Ing. Arch. Havlisem

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Bydlení komplet s.r.o. a Luštěnice s.r.o., - projednání plánovací smlouvy

Hospodaření obce k 30.9.2016
Rozpočtové opatření č. 13/2016
Schválení dodatku č.3 k smlouvě 65/2003 VaK a.s. a schválení kupní smlouvy 110/2016 VaK a.s.
Nepeněžitý vklad majetku VaK a.s.
Schválení smlouvy o dílo pan Ing.Arch. Havlis
Vyjádření k investičnímu záměru‐ pan Smandra
Žádost o finanční podporu‐Domov pod Lipami, Lipník
Cenový rozpočet kácení stromů Luštěnice‐fotbalové hřiště
Informace
‐ oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu
‐ oznámení o opravných chybách v údajích katastru nemovitostí
‐ rozpočet na opravu kanalizace v Domově u Anežky a další postup
‐ kolaudace půdní vestavby ZŠ
‐ možnost požádat o dotaci na dětské hřiště
‐ kanalizace „za tratí“
13) Diskuse
Výsledek hlasování:
Pro – 10 členů zastupitelstva, jmenovitě: Mgr. Magdalena Fišerová, Jiří Lobotka, Roman
Prchlík, Michal Křížek, Martin Janů, Ing. Pavel Pavlíček, Jindřich Křováček, MUDr. Hana
Boháčková, Slavomír Krsek, Jiří Samolák
Proti‐ 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se ‐ 0 členů zastupitelstva
Usnesení č. 282 bylo schváleno
*
*
*
PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ
*

*

*

1. Složení slibu nového zastupitele
Předsedající konstatovala, že pan Kamil Malát odstoupil z funkce zastupitele obce a z funkce člena
Kontrolního výboru. Písemné odstoupení podal dne 30.09.2016. Dalším kandidátem do
zastupitelstva obce je pan Jiří Samolák.
Předsedající v souladu s § 58 zákona o obcích vyzvala přítomného pana Jiřího Samoláka 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 Jiřího Samoláka ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na
připraveném archu, který je přílohou č. 2 zápisu.
Pan Jiří Samolák neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou.

Dále předsedající navrhla, aby neuvolněnému členu zastupitelstva panu Jiřímu Samolákovi 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 kontrolního výboru a bytového výboru
vyplácena odměna ve výši 1000,‐ Kč. Měsíční odměna bude poskytována od 21.10.2016.
Návrh usnesení č. 283:
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 kontrolního a
bytového výboru ve výši 1 000,‐ Kč od 21.10.2016
Výsledek hlasování:
Pro – 10 členů zastupitelstva, jmenovitě: Mgr. Magdalena Fišerová, Jiří Lobotka, Roman
Prchlík, Michal Křížek, Martin Janů, Ing. Pavel Pavlíček, Jindřich Křováček, MUDr. Hana
Boháčková, Slavomír Krsek, Jiří Samolák
Proti ‐ 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se ‐ 0 členů zastupitelstva
Usnesení č. 283 bylo schváleno

2. představení vypracované projektové dokumentace panem Ing. Arch. Havlisem
‐slovo předáno panu Havlisovi
I. Pan Havlis představil dokončené projekty na rekonstrukci komunikací v ulicích Boleslavská,
Brodecká, Školní a Nádražní. V projektech jsou zapracovány připomínky zastupitelstva. Dále
upozornil na postoj úřadů k řešení změn v ulici Brodecká, prostoru autobusových zastávek. I přes
určité výhrady a možné komplikace při získání stavebního povolení trvá zastupitelstvo obce na
zpracovaném návrhu, neboť je variantou, která kompletně řeší problematickou dopravní situaci a je
zároveň ideálním řešením z pohledu bezpečnosti.
II. Ing. Arch. Havlis prezentoval zastupitelstvu studii využití lokality „Lipová – Zelená“. Jedná se o
návrh domů s maximálně 3 byty osazeny do celistvé lokality. Je zde zapracován i sektor občanské
vybavenosti a možnost výstavby rodinných domů. Zastupitelstvo obce souhlasí se zpracováním
finanční rozvahy záměru.
III. Zastupitelstvo obce souhlasí ze zpracováním projektové dokumentace pro rekonstrukci ulice Pod
Humny. Návrh vypracuje Ing. Arch. Havlis.
ZO bere na vědomí
3. Bydlení komplet s.r.o. Luštěnice s.r.o. – plánovací smlouva
‐plánovací smlouva rozeslána ve středu všem zastupitelům obce
‐z rady 13.10.2016 dán úkol sepsat připomínky od obce k nové bytové výstavbě a předat panu
Axmanovi, připomínky vypracoval pan Roman Prchlík –viz.příloha. Rozesláno všem ZO , Ing. Havlisovi,
Bydlení komplet s.r.o., Luštěnice s.r.o.. Celá záležitost byla projednána za účasti nových vlastníků
domů. Byla diskutována zejména témata porušení plánovací smlouvy a jednotlivých vyjádření.
Výrazné problémy způsobuje především to, že nebyly realizovány terénní úpravy a dostatečný rozsah
parkovacích míst. Dále je nutné primárně řešit odvod dešťových vod. Ing. Pavel Pavlíček, předseda
stavebního výboru byl upozorněn na možný střet zájmů s ohledem na to, že jeho forma LUS s.r.o. na
zmíněném projektu působí a pan Pavlíček zastupuje firmu Bydlení komplet s.r.o.. Obec Navrhuje
společnou schůzku k návrhu řešení nastalých problémů a stanovení harmonogramu prací. Též byl za
obec odsouhlasen odborný dozor, který bude provádět Ing. Arch. Havlis. Firmám Bydlení komplet
s.r.o. a Luštěnice s.r.o. bude zasláno vyjádření.
ZO bere na vědomí a souhlasí s textem vyjádření.
Odešel pan Pavel Pavlíček, 20,05 hodin.
Zastupitelstvo pokračuje v počtu 9.

4. Hospodaření obce k 30.9.2016
Příloha č. 3
‐slovo předáno panu Michalu Křížkovi
Návrh usnesení č.284:
Zastupitelstvo obce Luštěnice souhlasí s hospodařením obce k 30.9.2016
Výsledek hlasování:
Pro – 9 členů zastupitelstva, jmenovitě: Mgr. Magdalena Fišerová, Jiří Lobotka, Roman
Prchlík, Michal Křížek, Martin Janů, Jindřich Křováček, MUDr. Hana Boháčková, Slavomír
Krsek, Jiří Samolák
Proti ‐ 0 členů zastupitelstva jmenovitě:
Zdrželi se ‐ 0 členů zastupitelstva
Usnesení č. 284 bylo schváleno
5. rozpočtové opatření č. 13/2016
Příloha č.4
‐slovo předáno panu Michalovi Křížkovi
Návrh usnesení č.285:
Zastupitelstvo obce Luštěnice souhlasí s rozpočtovým opatření č. 13/2016
Výsledek hlasování:
Pro – 9 členů zastupitelstva, jmenovitě: Mgr. Magdalena Fišerová, Jiří Lobotka, Roman
Prchlík, Michal Křížek, Martin Janů, Jindřich Křováček, MUDr. Hana Boháčková, Slavomír
Krsek, Jiří Samolák
Proti – 0 členů zastupitelstva jmenovitě:
Zdrželi se ‐ 0 členů zastupitelstva
Usnesení č. 285 bylo schváleno

6. schválení dodatku ke smlouvě 65/2003 – VaK a.s. Mladá Boleslav a kupní smlouvy 110/2016

- dne 21.4. 2016 na veřejném zasedání ZO byl schválen usnesením č. 223 záměr a následný
postup k navýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem vodohospodářských děl
v majetku obce
-společnost VaK vypracovala na vlastní náklady znalecký posudek, připravena smlouva
kupní a dodatek č. 3 k připomínkování
-jedná se o samostatný znalecký posudek na výši 5 519 628,44 Kč- pro směnu
předmětem ZP - započtený dluh obce vůči VaK MB, a.s.
předcházely smlouvy : smlouva o budoucí smlouvě směnné 65/2003 ze dne 3.7.2003
dodatek č. 1 a 2/ČOV/,smlouva o budoucí smlouvě kupní ze dne 14.5.2004
Rada obce na svém zasedání dne 13.10.2016 navrhla smlouvy schválit
Dodatek č. 3 řeší změnu předmětu směny a poté jejich odkup – smlouva kupní 110/2016
Návrh usnesení č.286:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje dodatek č.3 ke smlouvě o budoucí smlouvě směnné
č. 65/2003 Ob ze dne 3.7.2003
Výsledek hlasování:
Pro – 9 členů zastupitelstva, jmenovitě: Mgr. Magdalena Fišerová, Jiří Lobotka, Roman
Prchlík, Michal Křížek, Martin Janů, Jindřich Křováček, MUDr. Hana Boháčková, Slavomír
Krsek, Jiří Samolák
Proti – 0 členů zastupitelstva jmenovitě:
Zdrželi se ‐ 0 členů zastupitelstva
Usnesení č. 286 bylo schváleno

Návrh usnesení č.287:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje smlouvu kupní č. 110/2016
Výsledek hlasování:
Pro – 9 členů zastupitelstva, jmenovitě: Mgr. Magdalena Fišerová, Jiří Lobotka, Roman
Prchlík, Michal Křížek, Martin Janů, Jindřich Křováček, MUDr. Hana Boháčková, Slavomír
Krsek, Jiří Samolák
Proti – 0 členů zastupitelstva jmenovitě:
Zdrželi se ‐ 0 členů zastupitelstva
Usnesení č. 287 bylo schváleno

7. nepeněžitý vklad majetku VaK a.s. č.j.: 893/2016 ze dne 5.10.2016
představenstvo VaK a.s. hodlá v říjnu 2016 rozhodnout o zvýšení základního kapitálu
společnosti nepeněžitými vklady, jedním z upisovatelů by měla být obec Luštěnice
vyhotoven znalecký posudek č. 4 955-12-2016 na částku 43 845 600,- Kč
jedná se o nepeněžitý vklad, který byl oceněn částkou 43 845 600,- Kč, akcie 29 558 kusů
do znaleckého posudku bylo možné nahlédnout na OÚ Luštěnice
Návrh usnesení č.288:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje nepeněžitý vklad obce Luštěnice, jehož předmětem
jsou kanalizační síť v obci Luštěnice včetně objektu ČSOV 1 s technologií a vnitřním
vybavením, který se nachází na stavební parcele č.parc. 230 a pozemkové parcele č. 494/2 ,
vše v k.ú. Luštěnice, tj. budovy bez čp/če, způsob využití‐stavba technického vybavení,
postavené na stavební parcele č.parc.st.230‐zastavěná plocha a nádvoří a stavby hrubého
předčištění, odlehčovací komory a venkovních úprav,objektu ČSOV 2 s technologií a
vnitřním vybavením, který se nachází na pozemkové parcele č. parc. 460/1 , k.ú.Luštěnice,
objektu ČSOV 3 s technologií a vnitřním vybavením, který se nachází na pozemkové parcele
č. parc. 712/1, k.ú.Luštěnice, objektu ČSOV 4 s technologií a vnitřním vybavením, který se
nachází na pozemkové parcele č.parc. 289/20, k.ú.Luštěnice, vybraná část vodovodní sítě
v lokalitě ul. Štěpánská , vybraná část kanalizační sítě v lokalitě Zelená, vybraná část
vodovodní sítě v lokalitě Zelená tak , jak jsou popsány ve znaleckém posudku
vypracovaném společností Česká znalecká , a.s. , číslo posudku 4955‐12‐2016, částkou
43 845 600,‐ Kč /pozemky nejsou předmětem ocenění/
Výsledek hlasování:
Pro – 9 členů zastupitelstva, jmenovitě: Mgr. Magdalena Fišerová, Jiří Lobotka, Roman
Prchlík, Michal Křížek, Martin Janů, Jindřich Křováček, MUDr. Hana Boháčková, Slavomír
Krsek, Jiří Samolák
Proti ‐ 0 členů zastupitelstva jmenovitě:
Zdrželi se ‐ 0 členů zastupitelstva
Usnesení č. 288 bylo schváleno
Návrh usnesení č.289:
Zastupitelstvo obce Luštěnice souhlasí s jeho vnesením do základního kapitálu společnosti
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. , IČ 463 56 983, se sídlem Čechova 1151, 293 22
Mladá Boleslav s tím , že tímto nepeněžitým vkladem bude upsáno 29 558 kusů kmenových
akcií akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. , znějící na jméno, o
jmenovité hodnotě 1 000,‐ Kč v listinné podobě, s omezenou převoditelností dle stanov a
s emisním kursem 1 483,30 Kč
Výsledek hlasování:

Pro – 9 členů zastupitelstva, jmenovitě: Mgr. Magdalena Fišerová, Jiří Lobotka, Roman
Prchlík, Michal Křížek, Martin Janů, Jindřich Křováček, MUDr. Hana Boháčková, Slavomír
Krsek, Jiří Samolák
Proti – 0 členů zastupitelstva jmenovitě:
Zdrželi se ‐ 0 členů zastupitelstva
Usnesení č. 289 bylo schváleno

Návrh usnesení č.290:
Zastupitelstvo obce Luštěnice pověřuje Mgr. Magdalenu Fišerovou, starostku obce
Luštěnice, k veškerým úkonům s tím souvisejícím, zejména k uzavření smlouvy o upsání
akcií, smlouvy o vkladu a protokolu o předání a převzetí nepeněžitého vkladu a dále
k převzetí nově vydaných akcií společnosti
Výsledek hlasování:
Pro – 9 členů zastupitelstva, jmenovitě: Mgr. Magdalena Fišerová, Jiří Lobotka, Roman
Prchlík, Michal Křížek, Martin Janů, Jindřich Křováček, MUDr. Hana Boháčková, Slavomír
Krsek, Jiří Samolák
Proti ‐ 0 členů zastupitelstva jmenovitě:
Zdrželi se ‐ 0 členů zastupitelstva
Usnesení č. 290 bylo schváleno
8. smlouva o dílo č. A‐280 RSL‐06 SO1

Zhotovitel pan Ing. arch. Ondřej Havlis
Akce “Oprava a zateplení střechy bytového domu č.p.409-413 , Luštěnice – Zelená“
Částka: 47 000,- Kč
Spolupráce při provádění stavby ATD
Spolupráce při dokončení stavby SKP
Návrh usnesení č.291:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje uzavřít smlouvu o dílo č. A‐280 RSL‐06 S01 se
zhotovitelem panem Ing. Arch. Ondřejem Havlisem
Výsledek hlasování:
Pro – 9 členů zastupitelstva, jmenovitě: Mgr. Magdalena Fišerová, Jiří Lobotka, Roman
Prchlík, Michal Křížek, Martin Janů, Jindřich Křováček, MUDr. Hana Boháčková, Slavomír
Krsek, Jiří Samolák
Proti ‐ 0 členů zastupitelstva jmenovitě:
Zdrželi se ‐ 0 členů zastupitelstva
Usnesení č. 291 bylo schváleno

9. žádost o souhlasné stanovisko se stavebním záměrem včetně napojení lokality
technickou infrastrukturou č.j.: 806/2016 ze dne 7.9.2016
-projednáváno na radě obce dne 15.9. 2016, pozván pan Peter Smandra, Lukáš Hudák, aby
představili investiční záměr, záměr představen na radě obce dne 13.10.2016
Vodovodní řad- 3 varianty
- sítě pouze k 7 domům
- propojení sítí s ostatními pozemky, jedná se o zasíťování širší části lokality za finanční
spoluúčasti obce
-propojení sítí s ostatními pozemky, jedná se o zasíťování širší části lokality za finanční
spoluúčasti obce včetně komunikace

Závěr z rady ze dne 13.10.2016 -záměr bude projednán na VZ 20.10. 2016 a do 30.10.2016
bude vypracována odpověď.
Zastupitelstvo obce souhlasí s variantou - Sítě pouze k 7 domům bez účasti obce
Luštěnice.
Odpověď vypracuje Prchlík.
10. žádost o finanční podporu za poskytovanou službu
Žadatel je Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb, Lipník , kde je umístěn Martin
Sekáč , trvale bytem Pod Humny 7, Luštěnice / je to náš opatrovanec /.
Finanční podpora ve výši 10 000,-Kč, bude vypracována darovací smlouva.
Návrh usnesení č.292:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje uzavřít darovací smlouvu na finanční podporu ve
výši 10 000,‐Kč, podpisem smlouvy pověřuje Mgr. Magdalenu Fišerovou, starostku obce
Luštěnice
Výsledek hlasování:
Pro – 9 členů zastupitelstva, jmenovitě: Mgr. Magdalena Fišerová, Jiří Lobotka, Roman
Prchlík, Michal Křížek, Martin Janů, Jindřich Křováček, MUDr. Hana Boháčková, Slavomír
Krsek, Jiří Samolák
Proti – 0 členů zastupitelstva jmenovitě:
Zdrželi se ‐ 0 členů zastupitelstva
Usnesení č. 292 bylo schváleno
11. cenový rozpočet kácení stromů Luštěnice – fotbalové hřiště
Příloha č. 5
8 ks topolu bílého, 2 ks smrk pichlavý, cenový rozpočet na výši 39 800,‐ Kč
ZO souhlasí
12. INFORMACE
a) oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
‐ve dnech 7.11.2016‐21.11. 2016 na Obecním úřadě v Luštěnicích bude předložen obnovený
katastrální operát k veřejnému nahlédnutí s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu
‐obec Luštěnice k dnešnímu dni již přijala dvě oznámení o opravě chyby v údajích KN‐jedno je
přílohou dnešního zasedání
ZO bere na vědomí
b) rozpočet na opravu kanalizace v Domově u Anežky
kanalizace v Domově U Anežky bude prověřena kamerovou zkouškou
cenový rozpočet byl rozeslán zastupitelům a bude upřesněn po provedení kamerové zkoušky
c) kolaudace půdní vestavby ZŠ Luštěnice
Žádost o kolaudaci půdní vestavby podána na stavební úřad. Vyřizuje Ing. Pavel Pavlíček.
d) pro rok 2017 obec Luštěnice nebude navyšovat daň z nemovitosti
ZO souhlasí
e) možnost požádat o dotaci na dětské hřiště
výzva trvá do 31.12. 2016, realizace 2017 , je možné nechat zpracovat projekt a požádat
ZO souhlasí

f) kanalizace za tratí – žádost zpracuje Ing. Jirkův – Výzva SFŽP č.42 – max 85% způsobilých výdajů.
Cenová nabídka 39 000,‐Kč bez DPH, odměna za úspěšnost 2,58% ze skutečně přiznané dotace.
ZO souhlasí
h) bude zahájena činnost ohledně změny projektu MŠ. Bude zpracován návrh rozšíření na dvě
podlaží.
ZO souhlasí
*
*
*
Předsedající poděkovala všem přítomným za účast na jednání a za příspěvky v diskuzi a ukončila
zasedání zastupitelstva ve 21,40 hodin.
Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)
5)

Prezenční listina
Slib člena zastupitelstva obce
Hospodaření obce k 30.9. 2016
Rozpočtová opatření č. 13/2016
Cenový rozpočet – kácení stromů

Zapisovatel:

………………………………………………………………

Ověřovatelé:

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

starostka:

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

