Zápis
ze zasedání
Zastupitelstva obce Luštěnice,
konaného dne 15.12.2016
na Obecním úřadě v Luštěnicích
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18
hodin místostarostou 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 08.12.2016 do 15.12.2016 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 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech
členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomni: Jakub Jakubův, Slavomír Krsek, Josef Dubský, Jiří Lobotka , Roman Prchlík, Michal
Křížek, Blanka Jakubůvová, MUDr. Hana Boháčková, Jiří Samolák
Omluveni: Mgr. Magdalena Fišerová, Jiří Lachman, Ing. Pavel Pavlíček, Martin Janů, Jaroslav
Doleček ,Jindřich Křováček
Hosté: pí. Součková, Ing. Arch. Havlis

*

*

*

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající konstatoval, že ověřovatelé minulého zasedání Jindřich Křováček a Jiří Lachman
stvrdili svým podpisem zápis a usnesení a dále navrhla určit ověřovateli zápisu MUDr. Hanu
Boháčkovou a Jakuba Jakubův. Zapisovatelem Ladislavu Kopovou. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným
občanům.

Návrh usnesení č.310:
Zastupitelstvo obce Luštěnice určuje ověřovateli MUDr. Hanu Boháčkovou a
Jakuba Jakubův.
Zapisovatelem Ladislavu Kopovou.
Výsledek hlasování:
Pro – 9 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jakub Jakubův, , Slavomír Krsek, Josef Dubský,
Jiří Lobotka , Roman Prchlík, , Michal Křížek, , Blanka Jakubůvová, MUDr. Hana Boháčková,
Jiří Samolák

Proti ‐ 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se ‐ 0 členů zastupitelstva
Usnesení č.310 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 dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení č.311:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje následující program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Složení slibu nového ZO
Česká pošta – pobočka Luštěnice
Hospodaření obce 1‐11/2016
Rozpočtové opatření č.15
Rozpočet obce na rok 2017
Pověření starostky obce k rozpočtové změně k 31.12.2016
Dodatek č. 15/2017 ke smlouvě o dodávce tepelné energie. 39/2003
Dodatek č. 18/2017 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 36/2003
Dodatek č. 2 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu
Žádost o poskytnutí daru, včetně návrhu darovací smlouvy
MŠ – odpisy DHM
Smlouva o zřízení věcného břemene‐služebnosti
Výzva k zaplacení náhrady škody
Stížnost na parkování
Informace
Různé

Výsledek hlasování:
Pro ‐ 9 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jakub Jakubův, , Slavomír Krsek, Josef Dubský, Jiří
Lobotka , Roman Prchlík, , Michal Křížek, , Blanka Jakubůvová, MUDr. Hana Boháčková, Jiří
Samolák

Proti ‐ 0 členů zastupitelstva
Zdrželi se ‐0 členů zastupitelstva
Usnesení č.311 bylo schváleno
*

*

*

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ
*

*

*

1. Předsedající konstatoval, že paní Veronika Hájková odstoupila z funkce zastupitele obce a z funkce
člena výboru pro mládež a sociální záležitosti. Písemné odstoupení podal dne 30.11.2016. Dalším
kandidátem do zastupitelstva obce je paní lanka Jakubůvová.
Předsedající v souladu s § 58 zákona o obcích vyzval přítomnou paní Blanku Jakubůvovou 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 přečetl 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 vyzval
přítomnou paní Blanku Jakubůvovou ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na
připraveném archu, který je přílohou č. 2 zápisu.
Paní Blanka Jakubůvová neodmítla složit slib, ani nesložila slib s výhradou.
Dále předsedající navrhl, aby neuvolněnému členu zastupitelstva paní Blance Jakubůvové 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 16.12.2016.
Návrh usnesení č.312:
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 16.12.2016
Výsledek hlasování:
Pro – 8. členů zastupitelstva, jmenovitě: Jakub Jakubův, , Slavomír Krsek, Josef Dubský, Jiří
Lobotka , Roman Prchlík, , Michal Křížek, , MUDr. Hana Boháčková, Jiří Samolák
Proti‐ 0 členů zastupitelstva, jmenovitě:
Zdrželi se ‐1 členů zastupitelstva Blanka Jakubůvová
Usnesení č. 312 bylo schváleno
Dostavil se Jaroslav Doleček, Martin Janů, Jindřich Křováček
2. Česká pošta – pobočka Luštěnice
‐zástupci České pošty pozváni na VZ‐ s obcí chtějí jednat neveřejně
‐proto byla sjednána schůzka dne 15.12.2016 od 14,00 hodin, pozváni všichni ZO, starostové Smilovic
a Němčic
‐České poště nabídnut prostor v ulici Pod Humny č.p. 7 místo dosavadní klubovny
Závěr z jednání s Českou poštou: pobočka dočasně uzavřena od 1.1.2017, spádovost do Dobrovic
Prioritou obce je zachovat pobočku, nabídnuty prostory‐ viz. zápis mezi Českou poštou a ZO z jednání
dne 15.12.2016
Diskuse: přítomni občané nesouhlasí s jednáním České pošty, podporují snahy OU ohledně zachování
pošty, budou prověřeny podmínky nabídnutých prostor do 20.12.2016 zařídí ČP,
Slova se ujala paní Součková, je v kontaktu s paní Slavíkovou, pracuje na ČP, měla by zájem o službu
Partner, nemá prostory k podnikání, souhlasila by s pronájmem č.p.7.
Obec Luštěnice počká na vyjádření České pošty ohledně pronájmu prostor v č.p.7 České poště,
vyjádření do 20.12.2016/ vyjádření pouze zda tyto prostory jsou vhodné pro pobočku Partner či pro
pobočku České pošty/
ZO nesouhlasí s umístěním pošty ve formě Partner ve Voděradech v pohostinství
ZO navrhují využít veškeré možnosti k zajištění provozování pobočky ČP ve stávajícím režimu,
projekt Partner je v tuto chvíli pro obec nepřijatelný
Bude vyvěšen záměr ohledně pronájmu nebytových prostor č.p.7
Žadatelka je pí. Součková – ZO nesouhlasí prozatím s pronájmem prostor paní Součkové , preferují
plnohodnotnou pobočku České pošty.
3. Hospodaření obce za 1‐11 /2016
‐slovo předáno panu Michalovi Křížkovi
‐příloha č.3
Návrh usnesení č.313:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje hospodaření obce za 1‐11/2016

Výsledek hlasování:
Pro – 12 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jakub Jakubův, , Slavomír Krsek, Josef Dubský, Jiří
Lobotka , Roman Prchlík, , Michal Křížek, , MUDr. Hana Boháčková, Jiří Samolák, Jindřich
Křováček, Jaroslav Doleček, Martin Janů, Blanka Jakubůvová
Proti‐ 0 členů zastupitelstva, jmenovitě:
Zdrželi se ‐0 členů zastupitelstva
Usnesení č. 313 bylo schváleno
4. rozpočtové opatření č. 15
‐pan Michal Křížek
‐příloha č 4
Návrh usnesení č.314:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje rozpočtové opatření č.15
Výsledek hlasování:
Pro – 12. členů zastupitelstva, jmenovitě: Jakub Jakubův, , Slavomír Krsek, Josef Dubský, Jiří
Lobotka , Roman Prchlík, , Michal Křížek, , MUDr. Hana Boháčková, Jiří Samolák, Jindřich
Křováček, Jaroslav Doleček, Martin Janů, Blanka Jakubůvová
Proti‐ 0. členů zastupitelstva, jmenovitě:
Zdrželi se ‐0. členů zastupitelstva
Usnesení č. 314 bylo schváleno
5. rozpočet obce na rok 2017
‐slovo předáno panu Michalovi Křížkovi
‐vyvěšeno na úřední desce dne 28.11.2016
‐příloha č. 5
Návrh usnesení č.315:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje rozpočet obce Luštěnice v paragrafovém členění na rok
2017, jako schodkový, schodek bude kryt z finančních prostředků minulých let.
Výsledek hlasování:
Pro – 12 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jakub Jakubův, , Slavomír Krsek, Josef Dubský, Jiří
Lobotka , Roman Prchlík, , Michal Křížek, , MUDr. Hana Boháčková, Jiří Samolák,Jindřich
Křováček, Jaroslav Doleček, Martin Janů, Blanka Jakubůvová
Proti‐ .. členů zastupitelstva, jmenovitě:
Zdrželi se ‐.. členů zastupitelstva
Usnesení č. 315 bylo schváleno

6. pověření starostky obce k rozpočtové změně k 31.12.2016
‐slova se ujal pan Michal Křížek
‐tato rozpočtová změna bude předložena na nejbližším veřejném zasedání
Návrh usnesení č.316:
Zastupitelstvo obce Luštěnice zmocňuje starostku obce ke schválení posledního rozpočtového
opatření za kalendářní rok 2016 v plném rozsahu v příjmech i ve výdajích
Výsledek hlasování:
Pro – 12 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jakub Jakubův, , Slavomír Krsek, Josef Dubský, Jiří
Lobotka , Roman Prchlík, , Michal Křížek, , MUDr. Hana Boháčková, Jiří Samolák, Jindřich
Křováček, Jaroslav Doleček, Martin Janů, Blanka Jakubůvová
Proti‐ 0 členů zastupitelstva, jmenovitě:

Zdrželi se ‐0 členů zastupitelstva
Usnesení č. 316 bylo schváleno
7. Dodatek č. 15/2017 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č.39/2003
Smluvní strany : dodavatel fy. ITES spol.s.r.o., pro objekt Nová 82
Návrh usnesení č.317:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje uzavřít dodatek č. 15/2017 ke smlouvě o dodávce tepelné
energie č. 39/2003
Výsledek hlasování:
Pro – 11 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jakub Jakubův, , Slavomír Krsek, Josef Dubský, Jiří
Lobotka , Roman Prchlík, , Michal Křížek, , MUDr. Hana Boháčková, Jiří Samolák, Jaroslav
Doleček, Martin Janů, Blanka Jakubůvová
Proti‐ 0 členů zastupitelstva, jmenovitě:
Zdrželi se ‐1 členů zastupitelstva Jindřich Křováček
Usnesení č. 317 bylo schváleno
8. Dodatek č. 18/2017 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 36/2003
S fy. ITES spol. s.r.o., pro Zelenou – nájemní byty
Návrh usnesení č.318:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje dodatek č. 18/2017 ke smlouvě o dodávce tepelné energie
č. 36/2003
Výsledek hlasování:
Pro – 11 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jakub Jakubův, , Slavomír Krsek, Josef Dubský, Jiří
Lobotka , Roman Prchlík, , Michal Křížek, , MUDr. Hana Boháčková, Jiří Samolák, Jaroslav
Doleček, Martin Janů, Blanka Jakubůvová
Proti‐ 0 členů zastupitelstva, jmenovitě:
Zdrželi se ‐1 členů zastupitelstva Jindřich Křováček
Usnesení č. 318 bylo schváleno

9. dodatek č. 2 ke smlouvě o
S/200248/02068200/46/2015
S fy. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

sběru,

přepravě

a

odstraňování

odpadu

č.

Návrh usnesení č.319:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování
odpadu č. S/200248/02068200/46/2015
Výsledek hlasování:
Pro – 12 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jakub Jakubův, , Slavomír Krsek, Josef Dubský, Jiří
Lobotka , Roman Prchlík, , Michal Křížek, , MUDr. Hana Boháčková, Jiří Samolák, Jindřich
Křováček, Jaroslav Doleček, Martin Janů, Blanka Jakubůvová
Proti‐ 0. členů zastupitelstva, jmenovitě:
Zdrželi se ‐0. členů zastupitelstva
Usnesení č. 319 bylo schváleno
10. žádost o poskytnutí daru
‐knihovnické služby, Knihovna Mladá Boleslav, v roce 2016 obdržela naše knihovna v rámci
regionálních funkcí za knihy za 76 317,‐ Kč
‐návrh daru 10 000Kč

Návrh usnesení č.320:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje darovací smlouvu pro Knihovnu Mladá Boleslav ve výši
10 000,-Kč
Výsledek hlasování:
Pro – 12 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jakub Jakubův, , Slavomír Krsek, Josef Dubský, Jiří
Lobotka , Roman Prchlík, , Michal Křížek, , MUDr. Hana Boháčková, Jiří Samolák, Jindřich
Křováček, Jaroslav Doleček, Martin Janů, Blanka Jakubůvová
Proti‐ 0 členů zastupitelstva, jmenovitě:
Zdrželi se ‐0 členů zastupitelstva
Usnesení č. 320 bylo schváleno

11. odpisy DHM MŠ, podrozvaha a DHM ke dni 31.12.2016
‐příloha č. 6 návrh na odpisech celkem 57 630,‐Kč
Návrh usnesení č.321:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje návrh na odpis DHM MŠ, v částce 57 630,- Kč
Výsledek hlasování:
Pro – 12 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jakub Jakubův, , Slavomír Krsek, Josef Dubský, Jiří
Lobotka , Roman Prchlík, , Michal Křížek, , MUDr. Hana Boháčková, Jiří Samolák, Jindřich
Křováček, Jaroslav Doleček, Martin Janů, Blanka Jakubůvová
Proti‐0 členů zastupitelstva, jmenovitě:
Zdrželi se ‐0 členů zastupitelstva
Usnesení č. 321 bylo schváleno
12. Smlouva o zřízení věcného břemene‐služebnosti IP‐12‐6008453/VB/001 Luštěnice,Sluneční‐
p.č.5010/120 příp.NN
Návrh usnesení č.322:
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje Smlouva o zřízení věcného břemene‐služebnosti IP‐12‐
6008453/VB/001 Luštěnice,Sluneční‐p.č.5010/120 příp.NN
Výsledek hlasování:
Pro – 12 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jakub Jakubův, , Slavomír Krsek, Josef Dubský, Jiří
Lobotka , Roman Prchlík, , Michal Křížek, , MUDr. Hana Boháčková, Jiří Samolák, Jindřich
Křováček, Jaroslav Doleček, Martin Janů, Blanka Jakubůvová
Proti‐ 0 členů zastupitelstva, jmenovitě:
Zdrželi se ‐0 členů zastupitelstva
Usnesení č. 322 bylo schváleno
13. výzva k úhradě náhrady škody – Kopecký
Advokátní kancelář Motl s.r.o.‐podepsání plné moci k zastupování ve věci uplatnění nároků na
úhradu částky 885 588,‐ Kč ze strany Patrika Kopeckého, nar. 5.3.1983, bytem Lesní 577, Luštěnice
Pan Mgr. Motl zastupuje ve stejné věci Bytové družstvo Luštěnice – Zelená.
Návrh usnesení č. 323
Zastupitelstvo obce Luštěnice schvaluje podepsat plnou moc advokátovi Mgr. Pavlovi Motlovi,
k zastupování ve věci uplatňování nároků pana Patrika Kopeckého
Výsledek hlasování:
Pro – 12 členů zastupitelstva, jmenovitě: Jakub Jakubův, , Slavomír Krsek, Josef Dubský, Jiří
Lobotka , Roman Prchlík, , Michal Křížek, , MUDr. Hana Boháčková, Jiří Samolák, Jindřich
Křováček, Jaroslav Doleček, Martin Janů, Blanka Jakubůvová

Proti‐ 0 členů zastupitelstva, jmenovitě:
Zdrželi se ‐0 členů zastupitelstva
Usnesení č. 323 bylo schváleno
14. stížnost na parkování
‐stížnost pana Lukáše Bataly na parkování u č.p. 48
‐přeposlat ředitelce Domova u Anežky, Luštěnice
15. informace
a) vánoční zpívání
osloven pan farář , požadovaný termín byl 24.12. , biskupství navrhli jiné termíny
b) návrh ordinace v Luštěnicích vypracovaná Ing.arch.Havlisem‐předvedena prezentace, předána
MUDr. Krausovi k odsouhlasení a k další spolupráci ohledně investic do ordinace
c) návrh projektu na MŠ – rekonstrukce 3 pavilonu řešeno dalším patrem
s vysoutěženou firmou fy. CL Ewals ukončit smlouvu na přístavbu třetího pavilonu z důvodu, že není
možno žádat o dotaci
‐změna stavba před dokončením, návrh na veřejnoprávní smlouva
ZO souhlasí s projektem
d) opatření přijatá k nápravě ZŠ Luštěnice
ZO bere na vědomí
e)zaměřit cestu u Doubravky za Čechem

*
*
*
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast na jednání a příspěvky v diskuzi a ukončil
zasedání zastupitelstva ve 21,40 hodin.
Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Prezenční listina
Slib ZO
Hospodaření obce za 1‐11/2016
Rozpočtové opatření č.15
Rozpočet obce na rok 2017
Návrh na odpis MŠ
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Starostka:

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

