Obec Lubná,

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

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 21. 4. 2011
Zasedání zahájil a řídil starosta Pavel Vyskočil.
Zasedání bylo svoláno v souladu s § 91, odstavec 1, zákona 128/2000 Sb. o obcích.
Jako zapisovatele o dnešním jednání jmenoval pana ing.Václava Sedláka.
Ověřovateli zápisu z dnešního zasedání jmenoval pány Mgr. Radka Vyskočila a
ing. Marcela Perglera

Na jednání bylo přítomno 10 z 11 zvolených členů obecního zastupitelstva
a zastupitelstvo je schopné usnášení (omluven L. Mladý).
1. Program jednání:
1) Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů, ověření správnosti zápisu z minulého
jednání.
2) Informace o činnosti obecního zastupitelstva a obecního úřadu.
3) Rozpočtové změny.
4) Pozemek u p. Gaiera
5) Diskuse.
Hlasování o programu:
Pro:
10
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení:
Program zasedání byl schválen.

2. Informace o činnosti obecního zastupitelstva a obecního úřadu
 Obecní zastupitelstvo se v uplynulém období sešlo na pracovním jednání.
Prohlédlo si prostory po místním kulturním zařízením a zvažovalo jejich využití.
 Starosta řešil stížnost (týkající se poruchy kanalizace) obyvatel Krčelu podanou na odbor
životního prostředí v Rakovníku. Kanalizace je opravena. Při řízení bylo zjištěno, že předání
kanalizace nebylo součástí smlouvy při předávaní bytů obci. Bude doplněno dodatkem ke
smlouvě.
Pí Endrštová navrhla, aby se potom majitelé bytů podle výše členského podílu také podíleli na
nákladech dalších oprav.
 Dále pozemky v Krčelu byly pozemkovým fondem pronajímány místním obyvatelům
jako zahrady. Po převodu pozemků na obce, pozemkový fond ukončil nájemní smlouvy a
nyní budou uzavírány nové nájemní smlouvy s obcí. Pan Sehnoutek neoprávněně ohradil a
využívá pozemek obce. Bude vyzván k nápravě.
 Na obec byly dodány objednané lavičky (6 ks).
 Byla svépomocí opravena kanalizace za česačkami. Cena cca 125 000 Kč.
 Je budována chodník k Senci. Vzhledem k přepokládané uzavírce silnice na Zavidov
(z důvodů rekonstrukce vozovky) bude zvýšen dopravní provoz na Senec. Proto je důležité
pro bezpečnost dětí a občanů mít chodník do té doby hotový. Zastávky mohou být dodělány
později.
 Byla udělána vodoteč před domy p. Steidla a p. Křivského.
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 Je hotový plán na přístřešek na posypové hmoty. Stavět se bude letos po získání
stavebního povolení.
 Letos se počítá s opravou chodníku ke hřišti.
 Již je hotová studie na zpomalovací semafor na křižovatce před školou, je třeba dokončit
zpracování projektu, požádat o stavební povolení.
 V květnu bude setkání seniorů, v červnu uspořádáme Den dětí.
 Nakonec starosta připomněl sobotní očkování psů a zákaz vypalování trávy.

3. Návrh rozpočtových změn
Důvodem k rozpočtovým změnám je přijetí příjmu 44 100 Kč za uskutečněný prodej
pozemku podle již schváleného usnesení.
Hlasování:
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
Rozpočtové změny byly schváleny.

4. Žádost pana Gaiera
Jedná se o pozemek před p. Gaierem, kde pravděpodobně při leteckém snímkování v 80.
letech došlo k posunutí hranic ve prospěch obce. Obec však nikdy tento pozemek podle
dostupných dokumentů nevlastnila, ani ho nikdy od p. Gaiera neodkoupila. Pan Gaier nyní
žádá prohlášení obce, že si na tento pozemek nečiní nárok.
Obecní zastupitelstvo rozhodnutí k tomuto problému zatím odložilo.

5. Diskuse
V diskusi starosta na snímcích ukázal naříznutý strom, který se nyní musí porazit a apeloval
na odpovědnost všech občanů k dodržování pořádku po obci. To se týká i černých skládek,
které občas vznikají.
V 19 hodin 44 minut bylo zasedání ukončeno.
Zapsal V. Sedlák
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