Obec Lubná,

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

ZÁPIS
z veřejného zasedání, konaného 18. 12. 2013 v 19 hodin v salónku místního
pohostinství.
1. Zahájení
Zasedání bylo svoláno podle § 92 zákona 128/2000Sb., o obcích.
Na zasedání bylo podle prezenční listiny přítomno 7 z 11 členů obecního zastupitelstva a
obecní zastupitelstvo je schopno usnášení.
Přítomni: p. Cajthamlová Lenka, p. Mladý Luboš, p. Sedlák Václav, p. Soukup Pavel, p. Titzl
Otto, p. Vyskočil Pavel, p. Vyskočil Radek,
Omluveni: p. Endrštová Jiřina – dovolená, p. Kubička Jaroslav – nemoc, p. Klik Leoš –
studium.
Zapisovatelem jednání byl jmenován p. Ing Václav Sedlák.
Ověřovateli správnosti zápisu jednání byli pověřeni pp. Otta Titzl a Mladý Luboš.
Zápis minulého zasedání provedený p. Pavlem Soukupem byl po ověření Lenkou
Cajthamlovou a Radkem Vyskočilem schválen a umístěn na stránky obce.
S návrhem programu dnešního zasedání jste byli seznámeni na vývěskách, úřední desce, dále
na obecních stránkách a členové zastupitelstva osobně.
Připomínky nebo návrhy na doplnění programu: Nikdo nevznesl.
Dnešní jednání se tedy bude řídit tímto programem:
1. Zahájení,
2. Zpráva o činnosti obecního úřadu a obecního zastupitelstva,
3. Rozpočet obce na rok 2014 – ing. Sedlák
4. Dotace na vybudování hřiště při základní škole – p. Radek Vyskočil
5. Dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení od váhy na konec obce – p. Pavel Vyskočil
6. Žádost o získání dotace na zpracování projektu na úpravnu vody pro obec Lubná,
případně napojení na vodovodní řad spravovaný VOSR v Rakovníku. – p. Vyskočil
7. Různé
Hlasování o programu:
Pro : 7

Proti: --

Zdržel se : --

2. informace o činnosti OÚ a OZ
Zastupitelstvo opět řešilo stížnost p. Martiny Jelínkové – která chce řešit celou situaci kolem
odpadu právní cestou, předala celou kauzu JUDr. Špirkovi a požaduje na obci odstranění
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kanalizace z jejího pozemku, úhradu znehodnocení pozemku ve výši cca 78 tisíc, dluh na
nájemném za užívání kanalizace ve výši cca 89 tisíc, dosavadní náklady spojené s právními a
dalšími úkony ve výši cca 20 tisíc Kč. Celkem tedy dosud požaduje na obci 187 tisíc Kč.
Pochopitelně, obec se v tomto případě nechá také zastupovat právníkem a celá kauza nejspíš
skončí rozhodnutím soudu.
K umístění kanalizace na pozemku, který koupili manž. Hejdovi a darovali dceři M. Jelínkové
jsem se zmiňoval na minulém zasedání, včetně kroků, které již obec učinila, aby p. Martině
Jelínkové bylo vyhověno z hlediska platného zákona.
Byl zadán požadavek na zpracování projektu na nové umístění kanalizačního řadu v této
části po jiných pozemcích. Po vypracování projektu a všech schvalovacích řízeních a vydání
stavebního povolení bude tato větev vybudována po jiných pozemcích než Jelínkových.
Obecní úřad řešil i stížnosti občanů osady Krčelák na společné schůzce majitelů RAKO-LUPKY,
zástupců obce a pozvaných občanů osady Krčelák. Byly stanoveny postupy řešení na hlučnost
a prašnost provozu RAKO-LUPKů.
Požadavek na rekonstrukci místní komunikace je předán k vypracování projektu a stanovení
potřebných nákladů. Po vypracování projektu a stanovení ceny rozhodne zastupitelstvo o
dalším postupu.
Na opravě kanalizace na hranici mezi pozemky p. Jakubky a p. Vopata se začne pracovat ve
velmi krátké době. Staveniště bude předáno pravděpodobně ještě tento týden.
Zahájena byla inventarizace majetku obce.

3. Rozpočet obce na rok 2014
Komise jmenovaná na posledním zasedání připravila návrh rozpočtu, který byl zveřejněn na
úřední desce. Rozpočet byl zpracován na základě vyhodnocení letošního rozpočtu,
předpokládaných příjmů a vydání v příštím roce.
S podrobnostmi seznámil ing. Sedlák.
číslo řádku
Rozpočet na rok 2014
částka v Kč
1
Třída 1-Daňové příjmy
13 418 000
2
Třída 2-Nedaňové příjmy
532 000
3
Třída 3-Kapitálové příjmy
0
4
Třída 4-Přijaté dotace
0
5
Příjmy celkem
13 950 000
6
Třída 5-Běžné výdaje
10 800 000
7
Třída 6-Kapitálové výdaje
3 150 000
8
Výdaje celkem
13 950 000
9
Příjmy-výdaje
0
10
Třída 8-financování
832 000
11
z toho 8115 na bank.účtech
0
12
8124 splácení úvěru
832 000
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lubná schvaluje rozpočet na rok 2014 jako vyrovnaný.
Pro: 7
Proti: -Zdržel se:--

4. Dotace na vybudování školního hřiště - Mgr. Radek Vyskočil
Ředitel školy v návrhu na požádání o dotaci na vybudování školního hřiště přednesl důvody,
které vedou základní školu k tomu, že je třeba školní hřiště vybudovat. Obecní zastupitelstvo
důvody podpořilo.
Návrh na usnesení:
Obecní zastupitelstvo v Lubné schvaluje podání žádosti o dotaci Základní školou a
Mateřskou školou Lubná, okres Rakovník na projekt „ Školní hřiště “ ze Středočeského
Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence pro rok 2014 a zavazuje se
spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu.
Pro : 7
Proti : -Zdržel se : --

5. Dotace na opravu veřejného osvětlení od váhy ke konci obce - P. Vyskočil
Starosta zdůvodnil potřebu opravy veřejného osvětlení v obci, případně jeho postupné
rekonstrukce a modernizace. Vzhledem k připravenému projektu na opravu veřejného
osvětlení v části od váhy směrem k Rakovníku lze žádat ještě o dotaci z FROM středočeského
kraje.
Návrh na usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti na opravu veřejného osvětlení z Fondu
rozvoje obcí a měst středočeského kraje – tematické zadání „Program obnovy venkova“
směrem k Rakovníku nákladem 520tis.Kč se spoluúčastí obce ve výši 5 %.
Pro: 7
Proti: -Zdržel se:--

6. Dotace na zpracování projektu na úpravnu vody
Starosta objasnil možnosti, které se nabízejí obci do budoucna tím, že na katastru obce se
nachází dostatečné množství důlní vody a po její úpravě je možné vodu používat nejen jako
užitkovou , ale po zkušenostech s čerpáním v závodě Rako 3, dokonce i jako pitnou.
Současné čerpání této vody z důlních prostor a vypouštění do Černého nebo Jalového potoka
považujeme za současné situace za zcestné a neekonomické.
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Návrh na usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o dotaci na Středočeský krajský úřad ,
odbor životního prostředí na zpracování projektu na výstavbu úpravny pitné vody pro
Lubnou a okolí.
Pro: 7
Proti: -Zdržel se:--

7. Různé
Protože nebyly podstatné připomínky zastupitelů a přítomné veřejnosti, starosta zasedání
ukončil a popřál všem přítomným v závěru roku k příjemnému prožití Vánoc a do nového
roku pohodu, zdraví, spokojenost….

Zapsal : ing Václav Sedlák
Dr. Mgr. Pavel Vyskočil
starosta obce Lubná
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