Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Lubná, konaného 10.12.2014 v 19
hodin v salónku místního pohostinství
Zasedání zahájil a řídil starosta obce Lubná p. Pavel Soukup a konstatoval, že zasedání bylo
svoláno podle § 92 zákona 128/2000Sb., zákona o obcích.
Podle prezenční listiny bylo přítomno 8 z 11 členů obecního zastupitelstva a obecní
zastupitelstvo bylo schopno usnášení.
Přítomni:

p. Vyskočil Pavel, p. Vyskočil Radek, p. Sedlák Václav, p. Mladý Luboš,
p. Kubička Jaroslav, p. Cajthaml Petr, pí. Cajthamlová Lenka, p. Soukup Pavel

Omluveni:

pí. Endrštová, p. Klik a p. Urban

Zapisovatelem jednání byl starostou jmenován p. Vyskočil Pavel, ověřovateli správnosti
zápisu jednání byli pověřeni p. Mladý Luboš a pí.Cajthamlová Lenka.
Navržený program zasedání byl na návrh starosty doplněn o jmenování komise pro výběr
zhotovitele zateplení obecních budov.
Další připomínky k programu nebyly.
Program zasedání
1. Zahájení
2. Činnost OZ a OÚ
3. Rozpočtové změny
4. Návrh rozpočtu na rok 2015
5. Volba komise pro výběr zhotovitele zateplení obecních budov
6. Různé
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s navrženým programem
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
2. činnost OÚ a OZ
Zastupitelstvo obce se od ustavujícího zasedání sešlo jednou 3. 12. 2014. Zastupitelé se
zabývali přípravou dnešního zasedání. Dále zastupitelé řešili zateplení obecních budov, na
které budou poskytnuty dotace, termín vestavby školní jídelny, opravou kanalizace u p.
Vopata, řešili možnosti omezení průjezdnosti obce kamiony, dále řešili vznik místního

rybářského spolku a opravu obecního traktoru. Zastupitelé projednávali možný termín
zhotovení nového územního plánu a projednávali obslužnost obce.
Byl opraven rozvod vody ve sklepě obecního úřadu, který byl předělána do plastu, bylo
odkopáno a odizolováno schodiště ve sklepě obecního úřadu a okopána vlhká omítka, aby
se zamezilo dalšímu vlhnutí, svod ze střechy obecního úřadu byl odveden mimo budovu, aby
1se dešťová voda nevsakovala pod základy a do sklepních prostor úřadu, u školky bylo
dokončeno svedení dešťových vod a jejich odtok, v obci byly osazeny chybějící dopravní
značky po dřívějších úpravách. V kulturním zařízení byly odstraněny drobné závady po
kontrole provedené hygienou. Bylo dokončeno vybavení hostinských pokojů, aby bylo možné
jejich plné užívání. Na nejužívanější cestu od autobusové zastávky ke hřbitovu byla umístěna
parková lampa a zprovozněna.
Obecní úřad dále zabezpečoval běžnou agendu, zajišťoval úklidové práce v obci, posyp
chodníků při námraze a rozřezání polámaných stromů po námraze. Byl uspořádán mikulášský
rej v kulturním zařízení, lampionový průvod zakončený ohňostrojem a rozsvícení vánočního
stromku.
3. Rozpočtové změny – p. Sedlák
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č.4-6 (viz příloha) tak, jak byla
navržena.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
4. Návrh rozpočtu na rok 2015 – p. Sedlák
Místostarosta p. Sedlák předložil návrh rozpočtu na rok 2015
číslo řádku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Návrh rozpočtu na rok 2015
Třída 1-Daňové příjmy
Třída 2-Nedaňové příjmy
Třída 3-Kapitálové příjmy
Třída 4-Přijaté dotace
Příjmy celkem
Třída 5-Běžné výdaje
Třída 6-Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Příjmy-výdaje Třída 8-financování
z toho 8115 na bank.účtech
8124 splácení úvěru

částka v Kč
13 350 000
500 000
0
150 000
14 000 000
13 500 000
4 500 000
18 000 000
4 000 000
4 008 000
4 000 000
8 000

Návrh na usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu obce Lubná na rok 2015 jako schodkový.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
5. Jmenování komise pro výběr zhotovitele zateplení obecních budov
Starosta předložil zdůvodnění pro ustavení a jmenování komise pro probíhající výběrové
řízení - výběr zhotovitele zateplení obecních budov (mateřské školy, kulturního domu a
obecního úřadu)
Navrhl komisi ve složení:
p.Sedlák Václav – předseda komise
p.Soukup Pavel – člen komise
p.Vyskočil Pavel – člen komise
p.Kubička Jaroslav – člen komise
pí. Endrštová Jiřina – člen komise
p.Urban Václav – náhradník
Jiný návrh ani připomínka nebyla uplatněna.
Návrh na usnesení:
Obecní zastupitelstvo schvaluje komisi pro výběr zhotovitele zateplení obecních budov ve
složení:
p. Sedlák Václav – předseda,
p. Soukup Pavel – člen komise
p. Vyskočil Pavel – člen komise
p. Kubička Jaroslav – člen komise
pí. Endrštová Jiřina – člen komise
p. Urban Václav – náhradník
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
6. Různé
Připomínky občanů:
p. Olšiaková
. vyslovuje spokojenost s opravou vozovky a veřejným osvětlením v osadě Krčelák
. připomíná špatnou srozumitelnost při hlášení místního rozhlasu
. požadavek na výměnu zrcadla za větší při výjezdu na silnici od Pavlíkova
p. Šnobl – upozorňuje na podobný problém s místním rozhlasem v okolí školy
p. Hejda
. k rozpočtu – rozpracovat podle nákladů na jednotlivé akce
. seznam jednotlivých akcí plánovaných na rok 2015

. dotaz na přeložku kanalizace kolem parcely manž. Jelínkových
Starosta
. vyjmenovává jednotlivé investiční i neinvestiční akce v uvažovaném pořadí realizace
. zdůvodňuje posunutí termínu zahájení přístavby šaten a školní družiny
p. Hejda
. dotaz, zda v rozpočtu je uvažováno s přeložkou kanalizace
Starosta
. vzhledem k tomu, že podmínky p. Poláka pro přeložku kanalizace byly pro obec
nepřijatelné, bude znovu vyvoláno jednání obce s majiteli parcely manželů
Jelínkových
p. Vyskočil P.
. obec učinila další opatření, aby kanalizace pojmula protékající odpadní vody, byla
kanalizace vedoucí ze sídliště Filip převedena do hlavního páteřního řadu kolem školy
a prodejny COOP, tím bylo odpojeno z problémové větve kanalizačního řadu celé
sídliště Filip a připojená tlaková kanalizace ze Sence,
. byla vypracována studie na připojení Kovovýroby a hřiště na jinou trasu
Starosta
. po dotazu na p. Hejdu, zda je spokojen s odpověďmi a jeho ujištěním, že ano, ukončil
zasedání, protože nebyly další dotazy a připomínky přítomných.

Zapsal:

p. Pavel Vyskočil

Ověřovatelé:

pí Lenka Cajthamlová
p. Luboš Mladý

