Obec Lubná,

Lubná 48, PSČ 270 36, tel./fax: 313 531 020

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUBNÁ
ze dne 21.6.2012 v 19 hodin
Zasedání bylo svoláno podle § 92 zákona 128/2000Sb., o obcích.
Na zasedání bylo podle prezenční listiny přítomno 9 z 11 členů obecního zastupitelstva a
obecní zastupitelstvo je schopno usnášení.
Přítomni:

p. Vyskočil Pavel, p. Vyskočil Radek, p. Sedlák Václav, p. Mladý Luboš,
p. Kubička Jaroslav, p. Titzl Otto, p. Pergler Marcel, pí. Endrštová Jiřina, p. Klik
Leoš

Omluveni:

p. Kapsa Václav, p. Soukup Pavel

Zapisovatelem jednání byl pověřen p. Leoš Klik, ověřovateli správnosti zápisu jednání byli
pověřeni p. Ing. Marcel Pergler a Ing. Václav Sedlák.
S programem dnešního zasedání jste byli seznámeni na vývěskách, obecních stránkách a
členové zastupitelstva osobně. Další připomínky nebo návrhy k dnešnímu programu.
Připomínky: Ing. Sedlák navrhuje doplnit dnešní jednání o bod týkající se převodu státního
majetku na obecní.
Návrh na usnesení:
OZ souhlasí s doplněním programu o bod 8 – převod státního majetku – p.č. 230 a p.č.
495/2 na obecní.
Pro: 9
Proti: Zdržel se: Zasedání se bude řídit tímto programem:
1. Zahájení a jmenování ověřovatelů a zapisovatele
2. Kontrola plnění usnesení a správnosti minulého zápisu
3. Informace o činnosti OÚ a OZ
4. Hodnocení práce ZŠ a MŠ
5. Záměr koupit pozemek p.č. 14
6. Investiční akce – chodníky, dětská hřiště, hřbitovní zeď
7. Převod státního majetku na obecní
8. Různé

Bod č. 2 - Kontrola plnění usnesení a správnosti minulého zápisu
P. Mladý zhodnotil všechny body usnesení 12.4.2012. Žádné usnesení nemělo termín, ukládalo
starostovi vypracovat zprávu o odstranění nedostatků kontroly KÚ k chybě v inventarizaci. Zpráva
byla vypracována a odeslána krajskému úřadu.
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Ověřovatelé minulého zápisu R. Vyskočil a O. Titzl schválili zápis minulého zasedání, a proto mohl být
na stránkách obce.
Připomínky: -

Bod č. 3 - Informace o činnosti OÚ a OZ
Obecní zastupitelstvo se sešlo jednou a projednávalo rozšíření dětských hřišť.
Informaci o stavu podají p. Marcel Pergler a p. Radek Vyskočil, kteří celou akci garantují a
řídí.
Dále se zastupitelstvo zabývalo připomínkami k projektu chodníků a parkovacích
ploch v obci.
Zastupitelstvo rovněž projednalo stížnost Mgr. Chaloupkové na postup ředitele školy
v pracovně právním sporu a konstatovalo, že není v kompetenci obce tento spor řešit a p.
Mgr. Chaloupková se v řešení pracovně právních sporů musí obracet na soud. Ve stejném
duchu byla zaslána odpověď i SKÚ v Praze.
Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka – 3. a 4. (kolem kostela a kolem nových
asfaltových povrchů) etapa rekonstrukce vodovodního řádu včetně domovních přípojek.
Připravovány byly jako obvykle zprávy a prováděna běžná agenda, jako příprava
zadání projektů na některé další akce v obci.

Bod č. 4 – Hodnocení práce ZŠ a MŠ
P. Aichinger zhodnotil současný školní rok:
- celkem hodnoceno žáků: 181 (46 žáků samé jedničky, 96 vyznamenání, 28 dostatečně)
- ve školce dětí: 68 (jedno oddělení v prostorách ZŠ)
- ve škole celkem 143 žáků ze spádové oblasti, 38 mimo
- aprobovanost na druhém stupni: 82%
- v MŠ plná kvalifikace
- zaměstnanci ZŠ a MŠ
- 14 učitelů
- 7 učitelek MŠ a vychovatelek
- 5 provozních zaměstnanců
- 4 kuchařky
a uvedl předpokládaný stav ZŠ a MŠ v příštím školním roce:
- do první třídy nastoupí 26 dětí
- do MŠ 16 dětí
- celkem žáků v ZŠ: 185, v MŠ 65
Dále hovořil o státních financích na platy učitelů – uvedl pro letošní rok cca 8 255 000,- Kč a žádal
obec o dodatečné prostředky k obnově učebnicového fondu vzhledem k malé výši finančních
prostředků v kapitole ONIV, z které je nyní nutné platit nemocenské zaměstnancům a dále pojištění
zaměstnanců i žáků.
Na závěr poděkoval p. Rubešovi, p. Kapsovi a p. Vyskočilovi za dobrou spolupráci školy a obecního
úřadu.
P. Starosta:
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Pan Aichinger působí na naší škole již 27 let. Za jeho působení dosáhla škola mnoha
významných úspěchů, ať to byly výsledky našich žáků na předmětových olympiádách, ve sportu a
především ve výsledcích v úspěšnosti umístění žáků po skončení povinné školní docházky. Škola se
vždycky umisťovala v těsném závěsu za velkými školami z Rakovníka a Nového Strašecí na předních
místech venkovských škol v okrese. P. Aichinger dbal především na to, aby dala škola žákům to, na co
měli nárok a co od školy rodičovská veřejnost očekávala.
Dnes na veřejném zasedání bych mu chtěl za dlouholetou činnost poděkovat, popřát při
odchodu do důchodu pevné zdraví a hodně pohody, spokojenosti a radosti s vnoučaty a hodně
úspěchů na svých záhonech se zeleninou.

Bod č. 5 – Záměr koupit část pozemku na p.č. 14 od p. Karla Jiráska
S p. Karlem Jiráskem již bylo v této věci jednáno a s prodejem pozemku souhlasí. Jedná se o část
pozemku (cca 22 m2) pod silnicí kolem jeho domu.
Návrh na usnesení:
OZ schvaluje záměr zakoupit část pozemku na parcele p.č. 14 v k.ú. Lubná u Rakovníka za částku
100 Kč/ m2 a ukládá starostovi zajistit zaměření pozemku včetně geometrického plánu.

Pro: 9
Proti: Zdržel se: -

Bod č. 6 – Investiční akce
Osvětlení tělocvičny
V současné době bylo osloveno několik firem které odhadly rekonstrukci na cca 250 000 Kč, hledáme
proto další řešení.
Hřbitovní zeď
Zeď kolem nového hřbitova se již rozpadá a je nutné zajistit její obnovu/rekonstrukci. Stavba
kamenné zdi je příliš nákladná, proto přichází v úvahu betonové prefabrikované ploty, na které již
obec dostala několik nabídek. Délka zdi je cca 66 m, cena prefabrikátů i s prací vychází na zhruba
2 000 Kč/m, tedy asi 150 000 Kč celkem.
Chodníky
Chodník od křižovatky před školou směrem k samoobsluze budeme realizovat dodavatelsky, cena
kolem 250 000 Kč. Zatím není stavební povolení.
Chodník pod OÚ kolem p. Jiráska povede po travnaté ploše pod tarasem u OÚ. U p. Jiráska bude
nutné zúžit silnici na 4,5m. Bude zde instalován příčný práh a přechod, na který dále naváže chodník
kolem p. Kopeckého směrem k nádraží. Projekt je nyní ve fázi kreslení plánů, předpokládaná cena je
250 000 Kč (včetně řešení odvodu povrchových vod).
Parkoviště u Pochmanů
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Je nutné vytvořit parkovací plochu pro učitele ale i rodiče, kteří nemají v době třídních schůzek kde
parkovat. Nejprve dojde pouze ke zpevnění plochy štěrkem. Projekt je aktuálně zpracováván.
Zpomalovací semafor
Po konzultaci s Policií ČR a Odborem dopravy bylo doporučeno semafor realizovat. U vjezdu do obce
budou dále domalovány na silnici příčné zpomalovací pruhy.
Dětské hřiště za budovou OÚ
Na hřišti budou umístěny prvky pro nejmenší děti s doprovodem rodičů, jedná se o zakrývací
pískoviště, lavičky k sezení, tabuli na kreslení, vahadlové houpačky, houpací zvířátka na pružině,
stěnu na lezení, stupně s kladinou a houpačku. Množství prvků ještě není konečné, bude nutné ho
upravit po srovnání terénu a rozměření bezpečných dopadových ploch kolem atrakcí. Prvky budou
zakoupeny od tesařů z Kožlan, zatím bez certifikace, kterou lze později dodělat. Cena je oproti
certifikovaným asi třetinová a jedná se o cca 60 – 70 tisíc Kč. Navíc budou zachovány některé stávající
prvky, které zde umístěny byly. Předpokládaný konec prací je do konce prázdnin a celková cena bude
do 100 000 Kč.

Bod č. 7 - Převod státního majetku na obecní
Jedná se o pozemek pod silnicí k p. Kubátovi (779 m 2) a o kousek pozemku (2 m2) na cestě k
nádraží.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č.230 o výměře 779 m 2 a p.č.495/2 o
výměře 2 m2 vše v k.ú. Lubná u Rakovníka z majetku státu do majetku obce Lubná.

Pro: 9
Proti: Zdržel se: -

Bod č. 8 - Různé
pí. Bařtipánová
- upozornila na nebezpečnost díry u můstku u Bařtipánů
- dále navrhuje přidat příčné prahy do ulice kolem Bařtipánů, Endrštů…, aby se zamezilo průjezdu po
zúžení silnice kolem p. Jiráska
p. Hejda
- upozorňuje na zřícení příkopu naproti hřišti a jeho neprůtočnost jako důsledek deště a požaduje
zahájit reklamační řízení na stavbu silnice
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pí. Endrštová
- dotaz na reklamu na kominictví Olič ve zprávách, zda byla zaplacena
- p. R. Vyskočil odpovídá že zaplacena nebyla, měla pouze připomenout povinnost revize
komínů
- pí. Endrštová navrhuje příště uvést pouze kontakty, nikoliv ceny služeb
- p. Hejda naopak chce zachovat i ceny, nepovažuje toto za reklamu, ale za nabídku služeb
občanům
p. Šnobl
– připomíná vyhlašování veřejného zasedání OZ místním rozhlasem.
–
Dotazy zodpověděl starosta.
P. Starosta rekapituluje usnesení dnešního zasedání, děkuje za účast, poté zasedání
ukončuje.
Zapsal:
Leoš Klik………………………….
Ověřovatelé: Marcel Pergler………………………….
Václav Sedlák………………………….
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