ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
ZE DNE 6.1.2011
Přítomni:

Omluveni:

p. Vyskočil Pavel, p. Vyskočil Radek, p. Kapsa Václav, p. Mladý Luboš,
p. Gebouský Vilém, p. Soukup Pavel, p. Pergler Marcel, pí. Endrštová Jiřina,
p. Klik Leoš
p. Sedlák Václav, p. Titzl Otto

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů, ověření správnosti
zápisu z minulého jednání.
Informace o činnosti obecního zastupitelstva a obecního úřadu
Návrh na dotaci pro Svaz dobrovolných hasičů
Rozpočtové změny
Různé
Závěr

1. Zahájení
p. Starosta - Zahájil veřejné zasedání obecního zastupitelstva.
Zapisovatelem určil Leoše Klika. Ověřovateli určil pány Gebouského a Vyskočila R. Dále
navrhl tento program dnešního zastupitelstva:
1.
Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů, ověření správnosti
zápisu z minulého jednání.
2.
Informace o činnosti obecního zastupitelstva a obecního úřadu
3.
Návrh na dotaci pro Svaz dobrovolných hasičů
4.
Rozpočtové změny
5.
Různé
6.
Závěr
Na dnešním jednání je přítomno 9 z 11 zvolených členů obecního zastupitelstva , což
je nadpoloviční většina a zastupitelstvo je schopné usnášení.
Hlasování:
Usnesení:

pro: 8, proti: 0, zdrželo se: 1
Program dnešního zasedání byl schválen.

Připomínky:
pí. Endrštová – Podklady pro jednotlivé body, ke kterým má být dnes přijato rozhodnutí,
nebyly doručeny zastupitelům v dostatečném předstihu tak, jak ukládá jednací řád, e-mail byl
doručen až 4.1. Podklad k rozpočtovým změnám (tabulka) nedává dostatečnou informaci pro
komplexní posouzení dotace pro hasiče, obsahoval pouze vysvětlení, že jde o dotaci z kraje na
vybavení pro hasiče, chybí informace o počtu a typu výstroje, jakou spoluúčast vyžaduje
poskytovatel dotace, jak je počítáno se spoluúčastí v rozpočtu a co se stane, nebude-li dotace
přidělena. S ohledem na to, že nebyly podklady zaslány včas a v dostatečné kvalitě, navrhuje,
aby tyto body jednání byly odloženy na další zasedání tak, aby podklady byly zaslány včas a
řádně.
p. Starosta - Vysvětluje, že o dotaci můžeme požádat pouze do 15 ledna a na návrh pí.
Endrštové bychom museli bod z jednání vypustit a přijít tak o dotaci.
Byl vznesen dotaz, zda se zastupitelstvo nemůže domluvit mimo veřejné zasedání a
rozpracovat dotaci do příštího týdne.

p. Starosta - Vysvětluje, že se zastupitelstvo znovu sejít nestihne, na dotaci jsme nebyli
připraveni, přišla nečekaně, sám krajský Svaz hasičů navrhl o ní požádat. Je šance zakoupit
pořádné zásahové oděvy, protože současné ve kterých hasiči pracují nejsou bezpečné. Podle
návrhu pí. Endrštové bychom se tím nemuseli dál zabývat. Starosta se ptá na další návrhy.
p. Pergler - Zastává se pí. Endrštové, chybu udělal ten kdo svolával zasedání a posílal
podklady. Vznáší návrh svolat znovu zastupitelstvo podle Jednacího řádu a schválit dotaci.
p. Kapsa – Navrhuje hlasovat o tom, zda zastupitelstvo souhlasí, aby se dotace projednala
dnes.
p. Soukup, p. Gebouský - Stejný návrh.
p. Starosta - Dává hlasovat o tom, kdo je pro, aby se odložilo jednání o dotaci.
pí. Endrštová – Upozorňuje na čl. 6 odst. 4 jednacího řádu, kde je uvedeno, že se hlasuje
v opačném pořadí než v jakém byly návrhy předkládány a tedy by se mělo nejprve hlasovat o
návrhu p. Kapsy.
p. Starosta - Dává hlasovat o návrhu p. Kapsy, tedy kdo souhlasí, aby se věc dotace pro SDH
projednala dnes.
Hlasování:
Usnesení:

pro: 6, proti:2, zdrželo se: 1
O žádosti o dotaci se bude jednat na dnešním zasedání.

2. Informace o činnosti obecního zastupitelstva a obecního úřadu
P. Starosta podal zprávu o činnosti OZ a OU:
Obecní zastupitelstvo se v uplynulém období nesešlo
Obecní úřad připravoval a zajišťoval kulturní akce spojené se závěrem kalendářního roku:
− výzdoba kostela na již obvyklé zpívání
− montáž stánků a jejich úklid
− v této souvislosti poděkoval ženám (především pí. Cajthamlové a pí. Hubáčkové),
které dobrovolně nejen uklízely kostel před i po akci, ing. Tomáši Kapsovi za výzdobu
kostela betlémem, všem kteří se podíleli na vystoupeních, hudebníkům, zpěvákům
i členům zastupitelstva za ochotu a snahu všech, že se akce přes krátkou dobu na
přípravu mohla uskutečnit
− dále obecní úřad prováděl práce související s prováděním inventury majetku obce
− mimo toho obecní úřad zabezpečoval opravy veřejného osvětlení a poruch na
vodovodním řádu, pravidelný úklid chodníků a místních komunikací a odvážení sněhu
z míst, kde už nelze odhrnovat
− dále proběhlo předběžné jednání se statikem a stavebním architektem – cíl opravy
a údržba kulturního zařízení tak, aby bylo mobilnější a využitelnější
− probíhaly práce administrativního charakteru na zabezpečení již rozpracované dotace
na kanalizaci, přípravné práce provádí firma SIGMIN, která s námi již spolupracovala
úspěšně v minulosti
− s představiteli Českého rybářského svazu byla projednána možnost převedení péče
o rybník na místní rybáře
− dále obecní úřad prováděl běžné každodenní činnosti.
Usnesení:

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informaci o činnosti obecního úřadu.

3. Návrh na dotaci pro Svaz dobrovolných hasičů
p. Starosta - Podal informaci o dotaci pro SDH. Krajský úřad nabídl možnost čerpání dotace
z fondu pro SDH ve výši až 120 000,-Kč se spoluúčastí obce 20 000,-Kč. V rozpočtu na rok
2011 je počítáno s 55 000,-Kč pro SDH, spoluúčast bude tedy možné financovat z této
položky. Z dotace pude pořízeno vybavení - zásahové oblečení a nové vysílačky, protože naše
jednotka dosud není vybavena tak, aby nehrozilo při práci nebezpečí.
p. Starosta - Dává hlasovat o tom, kdo je pro podání žádosti o dotaci.
pí. Endrštová –Poznamenává, že po každém bodu programu by podle jednacího řádu měla
následovat rozprava před tím, než bude hlasováno.
p. Starosta - V souladu s jednacím řádem vyzývá k diskuzi k tomuto bodu.
pí. Endrštová – Dotaz, zda je nákup vybavení v plánu i v případě, že dotace nebude přiznána.
p. Starosta - Odpovídá, že v případě nepřiznání dotace si budeme moci dovolit nakoupit
vybavení jen v částce uvedené v rozpočtu. Jeden oděv přijde na cca 8 – 11 000Kč, z dotace
bude tedy možno pořídit vybavení pro celou posádku, jinak pouze část.
pí. Endrštová – Táže se, zda je tedy nákup plánován i bez dotace.
p. Starosta - Přesto je v plánu postupně vybavení nakupovat.
Dotaz - Kolik členů má v současné době SDH Lubná?
p. Kapsa – Asi 30 členů.
Dotaz – Plánují hasiči nějaké akce na letošek?
p. Starosta – Mimo jiné, spoluúčast na přípravě dětského dne, předběžně pořádání hasičské
zábavy.
p. Kapsa – Plánuje se vytvoření žákovského družstva, jinak hasiči se podílí na všech pracích
v obci.
p. Gebouský – Podrobnosti je možné získat 22. ledna na výroční členské schůzi hasičů
Dotaz – Počítá se s dokončením hasičské zbrojnice, jak, kdy?
p. Kapsa – Zbrojnice je dokončená, díky ČEZu který dosud nevyměnil poškozené kabely
v místě, kde se měla připojovat není zatím elektrifikována. Letos by měla být připojena
k elektrické síti, poté zkolaudována.
Dotaz – Na kolik celkem stavba zbrojnice vyšla?
p. Kapsa – 1,8 milionu Kč
Další dotazy nejsou.
p. Starosta - Dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby byla podána žádost o dotaci
Hlasování:
Usnesení:

pro: 8, proti: 0, zdrželo se: 1
Obecní zastupitelstvo ukládá starostovi a místostarostovi požádat o dotaci ze
Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na nákup
zásahové výzbroje, výstroje a komunikační techniky pro JSDH Lubná s výší
spoluúčasti 20 000 Kč.

4. Rozpočtové změny
p. Starosta - vysvětluje, že změny se týkají příjmů, které je nyní též potřeba schvalovat.
Seznamuje veřejnost s následujícími změnami:
68 – vratka vodného 400,- Kč
69 – dotace kraj. Organizace pro SDH 13 075,- Kč
70 – nájemné za byty ( úprava nájemného p. Kokyové ) 890,71 – RWE – věcné břemeno 400,- Kč
72 – rozdíl z přecenění akcií Českých lupkových závodů, a.s., – 685,-

K rozpočtovým změnám nejsou připomínky.
Hlasování:
Usnesení:

pro:8, proti: 0, zdrželo se: 1
Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové změny číslo 68 – 72.

5. Různé – diskuze
P. Starosta otevírá diskuzi.
Dotaz J. Pergler – Je zasedání svoláno v souladu se zákonem o obcích?
p. Starosta – Ano, je svoláno podle zákona.
p. Pergler – Navrhuje v případě potřeby přesun zasedání na jiný den než čtvrtek, např.
urgentní jednání o dotaci, abychom neztratili možnost o ni žádat.
Proti návrhu nikdo nemá námitek.
p. Starosta – Zodpovídá dotaz z minulého zasedání: Kolik by měla stát kanalizace, na kterou
byla v prosinci schválena dotace. Jde o 1 670 000,-Kč s 5% podílem obce, částka vychází
zatím pouze z projektu, po vypsání výběrového řízení bude z nabídek možné určit, za kolik
bude stavba reálně provedena.
P Starosta žádá ověřovatele minulého zápisu o připomínky:
p. Soukup - Zápis četl, souhlasí s ním, nemá připomínky.
p. Mladý - Zápis četl, bez námitek souhlasí.
p. Starosta doporučuje zápis ke schválení.
Dotaz J. Pergler – Ptá se, zda nedávno uveřejněný článek v Raportu vyjadřuje osobní názor
starosty nebo názor zastupitelstva.
p. Starosta – Je to můj osobní názor.
Nejsou další dotazy.
P. Starosta rekapituluje usnesení dnešního zasedání, děkuje za účast, poté zasedání ukončuje.

Zapsal:

Leoš Klik

Ověřovatelé: Vilém Gebouský
Radek Vyskočil

Místostarosta: ……………………

…………………………
…………………………..
………………………….

Starosta:

…………………………

