Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lubná,
konaného 19.6.2014 od 19.00 hodin
1. Zahájení
Zasedání řídil starosta obce Lubná a konstatoval, že zasedání bylo svoláno podle § 92 zákona
128/2000Sb., o obcích.
Na zasedání bylo podle prezenční listiny přítomno 8 z 11 členů obecního zastupitelstva a
obecní zastupitelstvo bylo schopno usnášení. P. Otta Titzl se dostavil opožděně během jednání.
Omluveni:

ing. Václav Sedlák – rodinné důvody
Luboš Mladý – pracovní povinnosti ( škola v přírodě )
Leoš Klik - studium

Zápis o posledním zasedání OZ v Lubné 20. března, který provedla Dagmar Erbáková byl
ověřovateli Václavem Sedlákem a Pavlem Soukupem schválen jako odpovídající průběhu
jednání.
Zápisem o dnešním jednání pověřuji p. Lenku Cajthamlovou, ověřovateli zápisu z dnešního
jednání určuji p . Dagmar Erbákovou a Jaroslava Kubičku.
S návrhem programu tohoto zasedání byli občané seznámeni na vývěskách, úřední desce, na
obecních stránkách a členové zastupitelstva osobním pozváním. Doporučuji doplnit program o
bod rozpočtové změny, které navazují na náklady spojené s opravami a rekonstrukcemi
veřejného osvětlení a pokojů v místním pohostinství a s dalšími činnostmi v obci.
Další návrhy a připomínky k programu:
R. Vyskočil navrhuje doplnit program o bod Zapojení do projektu „ITC-kouč“ -čerpání
dotace z ESF.
Návrh na usnesení:
OZ souhlasí s navrženým programem.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Navržený program:
1. Zahájení,
2. činnost OÚ a OZ,
3. Zapojení školy do projektu ITC-kouč pro čerpání dotace z ESF.
4. hospodaření ZŠ a MŠ Lubná,
5. závěrečný účet obce Lubná
6. záměr pronajmout obecní pohostinství
7. rozpočtové změny
8. záměr prodat pozemek parc. č. 789,
9. účast na setkání rodáků a oslavy 130 let založení SDH v Lubné, okres Svitavy
10. záměr koupit pozemek u prodejny COOP
11. různé.

K bodu 2 – činnost obecního úřadu a obecního zastupitelstva
Od posledního zasedání v březnu se sešlo obecní zastupitelstvo na poradě jednou. Projednávalo
přípravu dnešního zasedání v jednotlivých bodech, prohlédlo stav rekonstrukce pokojů v tomto
zařízení a rozhodlo o dokončení přestavby pokojů tak, aby ubytovací

podmínky odpovídaly současným nárokům na ubytování. To znamená dokončit opravy pokojů
položením podlahových krytin z PVC, výměnou oken, dveří a základním vybavením pokojů
nábytkem. Staré vybavení pokojů bylo zničené a znehodnocené a jsem si jist, že nikdo z vás by
si do takových lůžkovin a lůžek nelehl. Za uplynulé období 24 let od otevření této budovy se
nikdo nepozastavil nad tím, jakou úroveň ubytování zde poskytujeme. Přestavbou se dosáhlo
toho, že každý pokoj má samostatné WC, sprchový kout, každý pokoj je samostatně oddělen
přívodem vody a elektřiny a bude samostatně odděleno i měření dodaného tepla. Tím odpadnou
dohady o spotřebě např. ve společných umývárnách apod.
Dále bylo zastupitelstvo seznámeno se postupem při předávání kanalizace do majetku
Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka. Kanalizace byla zaměřena podle skutečného
stavu, byla zakreslena a je požádáno o kolaudaci páteřní části. Následovat budou kolaudační
řízení jednotlivých větví, jejichž schvalovací proces k užívání nemohl být vydán, protože nebal
vydán kolaudační souhlas k onomu základním řadu. Těmito schvalovacími řízeními měla obec
projít v letech 1985 – 90. Takže dáváme do pořádku téměř 30 let staré hříchy. Požadavek
manželů Jelínkových. Projekt na přeložku kanalizace mimo jejich parcelu byl projekčně
dokončen a předán k územnímu řízení stavebnímu úřadu v Rakovníku a referátu životního
prostředí v Rakovníku. V současné době už jen čekáme na schvalovací řízení a vydání
rozhodnutí o vybudování obchvatu a zvětšení možné kapacity průtoku. Není v našich silách
jakkoliv tyto kroky urychlit.
V tomto týdnu bylo vydáno stavební povolení na budování chodníku od křižovatky k
samoobsluze, chodníku od p. Jiráska podél kamenného tarasu pod obecním úřadem a odstavné
plochy a parkoviště podél silnice od Sence na straně u hřbitova. Zahájení prací je plánováno na
letní měsíce během prázdnin ve škole, kdy je pohyb dětí po obci přece jen menší.
Další z projektů, který jsme dlouhodobě připravovali – přestěhování školní kuchyně do
budovy školy po stavebních úpravách se nemohl uskutečnit proto, že stejně jako u kanalizace
neměla obec kolaudační rozhodnutí o dokončení stavby. Opět třicetileté zpoždění. Dnes je celá
věc ve schvalovacím řízení před vydáním stavebního povolení.
Poslední z větších projektů – oprava komunikace v Krčeláku by měly proběhnout
během letních měsíců. Slibované zrcadlo na výjezd na hlavní silnici čeká pouze na zabudování.
Obec z požadovaných dotací obdržela pouze dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení
k cihelně, které bylo poškozeno při budování kanalizace a už neopraveno.
Poslední o čem se musím zmínit při hodnocení práce obecního úřadu a zaměstnanců
obce, jsou práce spojené s osazením některých částí obce kamerami. Původní záměr na záznam
kamionů projíždějících obcí přes zákaz nám zatím nebyl nic platný, ale rozšiřujeme umístění
kamer už proto, že došlo k poškození některých hrobů na hřbitově, na novém hřišti v zahradě
obecního úřadu už místní „dobyvatelé“ vylomili zámek, přeřezali lana na provazové pyramidě,
vedle pomníku padlých byla úplně zničena betonová lavička, na fotbalovém hřišti byly
ukradeny okapové žlaby a roury a myslím, že nemá cenu ve výčtech škod pokračovat. Je
smutné, že celou řadu škod způsobují tací, kteří se hlásí k občanům obce.
K bodu 3 – Zapojení školy do projektu ITC - kouč
K bodu 3 – Činnost Základní a Mateřské školy v Lubné a výsledek hospodaření v roce
2013
Vzhledem k tomu, že obec je zřizovatelem školy a přispívá z rozpočtu na činnost školních
zařízení, pochopitelně nás zajímá, jak s poskytovanými prostředky škola nakládá. Žádám
ředitele školy Radka Vyskočila, aby přítomné s hospodařením seznámil.

Vážený pane starosto, vážení kolegové zastupitelé, vážení přítomní
mám pro Vás informace, ke kterým musíte zaujmout stanovisko (tedy ne ke všem).
I. Zapojení do projektu „ICT–kouč“ – čerpání dotace z ESF.
Naše škola – ZŠ -by se chtěla zapojit jako partner do projektu ICT – Kouč, který
podáváspolečnost Scio v rámci OPVK, výzvy 51. V letních měsících bude známo rozhodnutí
MŠMT o případné finanční podpoře toho to projektu ze strany ESF a Rozpočtu České
republiky. V průběhu srpna naše škola bude v případě přijetí vyzvána k podepsání Smlouvy o
partnerství s finančním příspěvkem. Rádi bychom vás požádali o podpoření naší snahy
zlepšovat kvalitu vzdělávání našich pedagogických pracovníků a vyjádřili tak souhlas
s potenciálním podpisem zmíněné smlouvy, v případě realizace projektu.
Naše škola v rámci tohoto projektu získá možnost zakoupit digitální dotyková zařízení pro své
pedagogy. Získáme možnost zapojit se do jednoletého systematického vzdělávání pro tyto
pedagogy a v rámci projektu zřídíme na částečný úvazek pozici ICT koordinátora.
Veškerá náklady s výše popsanými aktivitami budou plně financovány z finančního příspěvku
od Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Finanční spoluúčast žadatele
projektu i nás jako partnera je nulová. Níže uvádíme základní údaje o projektu. Na žádost
můžeme předložit i kompletní projektovou žádost žadatele.
Název projektu: Mentoring a individuální rozvoj pedagogických pracovníků ve využívání
digitálních dotykových zařízení ve výuce
Zkrácený název: ICT Kouč
Cíl projektu:
Projekt si klade za cíl zprostředkovat přímé a individuální vzdělávání pedagogických
pracovníků v oblasti využívání digitálních technologií ve výuce. Podpořené osoby získají
v průběhu projektu potřebné know-how spojené s novými pedagogickými a didaktickými
přístupy, které využívají těchto technologií ve výuce.
Smyslem projektu je v jeho průběhu vytvořit funkční komunitu pedagogických pracovníků,
kteří si budou vzájemně předávat získané zkušenosti a dovednosti. Podobné komunity
fungující na principu učící se pospolitosti (community of inquiry) jsou osvědčenou
platformou pro předávání příkladů dobré praxe. Cílem projekt je zprostředkovat učitelům
potřebné výukové materiály, vzdělávací semináře, workshopy a mentoring, což jako celek je
předpoklad úspěšné internalizace nového know-how a skutečné následné implementace
nových technologií a pedagogických postupů do výuky.
Toto nové know-how následně učitelé začleňují do svých školních hodin, přičemž je jim
poskytována opora v podobě individuálního mentoringu a zpětné vazby. V průběhu projektu
jsou pedagogové seznámeni i s možnostmi, jak rozvíjet své kompetence v této oblasti i po
ukončení projektu a jak poskytovat svou oporu dalším kolegům a kolegyním. Seznamují se
tak např. s metodou shadowingu (stínování), již fungujícími on-line komunitami, fóry a se
zdroji inspirace a informací pro jejich další práci.

Skrze vzdělávání vedoucích pracovníků ve vzdělávání je vedena snaha usnadnit proces
implementace nových postupů a vzdělávacích strategií. Z předchozích zkušeností jsou
postoje vedoucích pracovníků a zvolená strategie při implementaci novinek ve vzdělávání
klíčové pro jejich úspěšné zvládnutí a dokončení.
V neposlední řadě je latentním cílem zvýšit kvalitu pedagogické práce a praxe na českých
školách, která by vedla k vyšší individualizaci výuky, zlepšení managementu školní hodiny a
rozvoje kompetencí vyžadovaných pracovním trhem v 21. století.
. Realizace projektu: 09/2014 – 07/2015
. Žadatel: www.scio.cz, s. r. o. Pobřežní 34, Praha 8 186 00, IČ: 27156125
. Partner: Základná škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník, IČ: 47013532
. Celkové náklady: 39 391 275,00 Kč
. Finanční krytí: OP VK (ESF 85 %, státní rozpočet ČR 15 %)
. Spoluúčast: 0
. Podíl na nákladech partnera: 484300,
Jelikož je administrace podobných projektů čím dál složitější a časově velice napjatá,
dovoluji si navrhnout zařadit tento bod na program jednání a eventuelně o takovémto
usnesení hlasovat.
II. Zapojení do projektu „Jak co funguje“ – čerpání dotace z ESF.
Naše škola – MŠ – se zapojuje do programu „Jak co funguje“ -projekt
CZ.1.07/1.3.00/48.0075, žadatele BOXED. s.r.o. z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (ESF), a to konkrétně tak, že tento program aplikujeme
navzdělávání 4 pedagogických pracovníků naší MŠ. Účast v programu pro nás je bez
našíspoluúčasti (peněžní) a do MŠ by v rámci tohoto programu měla být zapůjčena (a po
skončení projektu bezplatně převedena) IT technika (dotyková obrazovka, notebook,
tablet).
Dotaz: p. Kubička -jak se k náročnosti projektu staví ostatní učitelé.
Zodpověděl ředitel školy R. Vyskočil
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí:
a. se zapojením se Základní školy a Mateřské školy Lubná, okres Rakovník do projektu
ICT Kouč,
b. s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Základní školy a
Mateřské školy Lubná, okres Rakovník a společností www.scio.cz, s. r. o., IČ:
27156125 v případě schválení žádosti o projekt ICT Kouč
c. s přijetím dotace v případě schválení žádosti o projekt ICT Kouč.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu 4 – Činnost Základní a Mateřské školy v Lubné a výsledek hospodaření v roce
2013
Vzhledem k tomu, že obec je zřizovatelem školy a přispívá z rozpočtu na činnost školních
zařízení, pochopitelně nás zajímá, jak s poskytovanými prostředky škola nakládá. Žádám
ředitele školy Radka Vyskočila, aby přítomné s hospodařením seznámil.
Výsledky zápisu do 1. třídy a do MŠ
Při zápisu jsme žádné dítě neodmítli a v budoucí první třídě bude (podle posledních
informací) 23 žáčků. Vyhověli jsme 8 žádostem o odklad povinné školní docházky.
O přijetí do MŠ se ucházelo o 6 dětí víc než nám dovolila kapacita přijmout. Kromě jednoho
se jednalo o děti, které ještě nedosáhly 3 let a tedy nebylo je možné přijmout. Jeden z nich
není ani z obvodu, u ostatních jsme po dohodě připraveni nabírat je do školky, jak nám
kapacita a provoz umožní. První zmiňované dítě byl zvláštní případ, kdy ho matka přivedla
jakk zápisu do 1. třídy, tak i k zápisu do MŠ. Při zápise do 1. třídy byl nakonec potvrzen odklad
školní docházky, a protože se jedná o „předškoláka“ musíme ho ze zákona přijmout, což
jsemučinil dotatečným -mimořádným zápisem. MŠ bude tedy v příštím školním roce téměř
naplněna (celkovou rezervu budeme mít pravděpodobně 2 žáky, třídy budou napplněny
zcela).
Ceny obědy / školné MŠ
Současný stav, kdy se ceny obědů již několik let nepohly (poslední úprava je k září 2010) a
ceny potravin ano, nás vede k předpokládanému záměru zdražit obědy u žáků o 1,-Kč, u
učitelů ZŠ o 3,-Kč a ostatních strávníků o 2,-Kč. Dále též zdražit dopolední svačinu v MŠ o
1,Kč.
Podobně uvažujeme o zvednutí ceny školného za MŠ z 350,-Kč na 400,-Kč měsíčně (taktéž
nebylo měněno od září 2010). Předškoláci (bez odkladu) mají docházku ze zákona
zdarma.
Zpráva o hospodaření školy v roce 2013
Ze zákona je nutné, aby zastupitelé schválili, popř. neschváli hospodaření zřizovaných
organizací během prvních šesti měsíců dalšího kalendářního roku.
Navrhuji proto hlasovat o schválení hospodaření Základní školy a Mateřské školy Lubná,
okres Rakovník, jejímž zřizovatelem je obec Lubná za rok 2013.
Jak jsem již několikrát uvedl, naše škola plánovaně hospodařila tak, aby svým hospodářským
výsledkem snížila stav svých fondů – zde přímo fondu rezervního. Převod -tedy snížení
rezervního fondu – schválil starosta obce.
Současný stav fondů je následující:
Pro Vaši informaci uvádím, že bylo v rámci rozpočtu školy např. provedeno: bílení tělocvičny
(na pokyn krajské hygieny), úprava bývalé počítačové učebny (probourání dveří, úprava

elektro instalace, bílení,...) v přízemí na třídu, která nyní slouží 1.B, její vybavení interaktivní
tabulí a nábytkem, renovace kanc. prostor školy,byly vymalovány třídy na jižní straně
budovy(8), byly zakoupeny nové učitelské židle do tříd a kabinetů, v MŠ byla zrenovována
poslední neopravená místnost – jídelna v přízemí (opravena omítka, výmalba, nové lino,
novýnábytek), do MŠ byla zakoupena nová televize a dvd přehrávač.
K bodu 3 – Činnost Základní a Mateřské školy v Lubné a výsledek hospodaření v roce
2013
Vzhledem k tomu, že obec je zřizovatelem školy a přispívá z rozpočtu na činnost školních
zařízení, pochopitelně nás zajímá, jak s poskytovanými prostředky škola nakládá. Žádám
ředitele školy Radka Vyskočila, aby přítomné s hospodařením seznámil.
V závěru projednávání tohoto bodu se dostavil na jednání p. Otto Titzl.
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce Lubná schvalují hospodaření Základní školy a Mateřské školy Lubná,
okres Rakovník, jejímž zřizovatelem je obec Lubná za rok 2013 dle přiložené zprávy.
Pro: 7
Proti: 0
se dostavil opožděně a nebyl přítomen celému jednání)

Zdržel se: 1 (p. Titzl, který

K bodu 5 – závěrečný účet obce za rok 2013
Obecní úřad předkládá výsledek hospodaření s finančními prostředky obce za rok 2013.
Plánované příjmy 14 850 000 byly překročeny a činily 16 084 739 Kč , tj. 107 %
Plánované výdaje byly překročeny na opravách obecních budov – opravy odpadů v kulturním
domě, opravy topení, opravy kanalizace a výstavba kanalizace od Ševčíků k Senci, odvádění a
čištění odpadních vod. Neočekávané výdaje tvořilo odstraňování následků červnových
přívalových srážek. Celkově nebyly plánované výdaje překročeny, čerpáno bylo na 86 %, takže
obec skončila s aktivním rozpočtem ve výši 4 146 629 Kč. Aby tyto prostředky mohly být
využity, je třeba je podle zákona o účetnictví přesunout z účtu 431 na účet 432 , par.0013.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Lubná
. schvaluje závěrečný účet obce Lubná za rok 2013
. schvaluje účetní závěrku obce za loňský rok
. schvaluje výsledek hospodaření a převedení zůstatku z účtu 431 ve výši 4 146 629
Kč na účet 432k
. bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za loňský rok
středočeským krajským úřadem
Pro: 8

Proti: 0

K bodu 6 – záměr pronajmout pohostinství

Zdržel se: 0

Obecnímu úřadu byla doručena výpověď paní Černé, kterou ukončuje nájem pohostinství.
Podle smlouvy je zde dvouměsíční výpovědní lhůta, takže p. Černá končí v tomto zařízení k
31.8.2014. Z těchto důvodů je třeba zveřejnit záměr o pronájmu celého zařízení na následující
období. Podmínky pronájmu bychom ještě do konce června upřesnili.
Návrh na usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr pronajmout pohostinství, budovu čp. 75 od
1.9.2014.
Pro : 8

Zdržel se : 0

Proti: 0

K bodu 7 – rozpočtové změny
K rozpočtovým změnám za uplynulé období od posledního zasedání jsme byli nuceni přikročit,
protože na některé činnosti nebyly ve skladbě rozpočtu dostatečné částky, proto je třeba
přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými kapitolami
stavební materiál do pohostinství

z 2142/5171

2142/5139

40 000

materiál BANÍK

3419/6171

3419/5139

5 000

oprava auta

5512/5167

5572/5171

7 000

daňové přiznání

6310/5163

6399/5382

7 450

stavební materiál – pohostinství

2142/5137

2142/5139

40 000

opravy odpadů

2142/5137

2142/5171

10 000

zálohy na plyn

2142/6121

2142/5153

66 000

stavební materiál

2142/5154

2142/5171

70 000

kanalizace vytýčení přeložky

23123/5171

2321/5169

55 000

Baník – materiál

3419/5171

3419/5139

10 000

Baník pokladna

3419/5154

3419/5222

8 000

veřejné osvětlení

6409/5901

3631/5171

900 000

materiál hasiči

2212/5171

5512/5139

5 000

instalatér. Práce

3745/5169

2142/5171

150 000

vratka z dotace

3113/2229

3113/5364

138 590

plyn z pronájmu

-/1121

3633/2132

500

plyn příspěvek

-/1121

3633/3122

10 000

služby

-/1121

6171/2111

25000

Příjmy

volby 14350,

-/4111

6117/5139
6117/5175
6117/5021

1380
771
12 229

Návrh na usnesení
OZ schvaluje uvedené rozpočtové změny
Pro : 7
Proti: 0

Zdržel se: 1 (p.Endrštová)

K bodu 8 – záměr prodat pozemek p.č. 789 v k.ú. Lubná u Rakovníka
p. ing. Pergler jako vlastník budovy bez čp. na pozemku p.č. 789 požádal obec Lubnou o
možnost odkoupení uvedeného pozemku. Jedná se o zastavěnou plochu pod bývalou strojovnou
na „Filipce“ o výměřě 123 m2. Ceny prodeje pozemků byly schváleny na 100 Kč za čtvereční
metr, tedy celková částka je 12 300 Kč.
Připomínky, jiné návrhy
Návrh na usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr prodat pozemek p.č.789 v k.ú. Lubná u Rakovníka
za cenu 12 300Kč.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu 9 – účast delegace obce Lubná.
Obec Lubná u Poličky pozvala zástupce naší obce na oslavy 130. výročí založení jednotky
SDH, spojené se sjezdem rodáků a přátel obce Lubná. Před rokem se zde pohybovali na
dovolené na Křivoklátsku manželé z této obce, postupně jsme navázali písemný kontakt a nyní
došlo i na pozvání. Oslovil jsem některé členy zastupitelstva místostarostu ing. Sedláka, p.
Soukupa, za hasiče p. Cajthamla a Svatoše a v této pětičlenné sestavě jedeme v sobotu 21.6. na
první ze dvou dnů oslav.
OZ bere na vědomí složení zástupců obce na oslavu v obci Lubná u Poličky.
10. Záměr koupit pozemek u prodejny COOP
Z důvodů zřízení místní komunikace k rodinným domům za prodejnou a uprav autobusové
zastávky a zimní údržby u prodejny byl vyvěšen záměr koupit část pozemku od Jednoty.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr koupit část pozemku p č. 381/1 za
cenu 20 Kč podle geometrického plánu odsouhlaseném starostou obce a zplnomocněným
zástupcem Jednoty.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

11. Různé
p. Olšiaková – problémy se sekáním trávy v Krčeláku
Starosta odpovídá a domlouvá návštěvu v Krčeláku na úterý s řešením sporných věcí na místě.
R. Vyskočil – informuje přítomné o propadu po důlní činnosti v areálu školy a o dalším
postupu zabezpečení tohoto místa

Zapsala: Lenka Cajthamlová …………………………………….
Ověřovatelé: Dagmar Erbáková …………………………………….
Jaroslav Kubička …………………………………….
Starosta: Pavel Vyskočil ……………………………………

