Obec Lubná,

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

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 23. 6. 2011
Zasedání zahájil a řídil starosta Pavel Vyskočil.
Dnešní zasedání bylo svoláno v souladu s § 91, odstavec 1, zákona 128/2000 Sb. o obcích.
Jako zapisovatele o dnešním jednání jmenoval pana Václava Sedláka.
Ověřovateli zápisu z dnešního zasedání jmenoval pány Otu Titzla a Leoše Klika
Na jednání bylo přítomno 9 z 11 zvolených členů obecního zastupitelstva a zastupitelstvo je
schopné usnášení. (omluven L. Mladý, R. Vyskočil)

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) Informace o činnosti Základní školy a mateřské školy v Lubné a záměru na
zabezpečení nového školního roku – p. Aichinger
4) Rozpočtové změny.
5) Různé.
Hlasování o programu:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
Program zasedání byl schválen.

2. Informace o činnosti obecního zastupitelstva a obecního úřadu.
Obecní zastupitelstvo se 2x pracovně sešlo. Hodnotilo vykonané práce v obci, organizaci
dětského dne. Prohlédlo si školu a školku a domlouvalo se na dalších záměrech s těmito
zařízeními. Projednání žádosti p. Gaiera. Zatím se ještě řeší.
Dalším záměrem je vybudovat na dvoře kulturního domu přístřešek na traktor a zimní
posypové hmoty (je podána žádost o stavební povolení), opravit střechu nad kulturním
domem a obecním úřadem, opravit chodník k fotbalovému hřišti a vybudovat chodník dole
v obci. Dále zřídit semafor na křižovatce před školou.
Letošní žádost o dotace na kanalizaci (původně schválená) i na dobrovolné hasiče byla
nakonec zamítnuta.

3. Informace o činnosti Základní školy a mateřské školy v Lubné a záměru
na zabezpečení nového školního roku – p. Aichinger
Ke sloučení základní a mateřské školy došlo k 1. 1. 2010. Do základní školy v letošním roce
chodí 187 žáků a do školky je pro letošní rok přihlášeno 61 dětí. (Ve škole je 146 dětí ze
spádové oblasti a 41 mimo spádové oblasti). Ve škole a školce pracuje 33 zaměstnanců. Jejich
kvalifikovanost je 100%. Od obce škola dostává 1 100 000 Kč a od státu 10 750 000 Kč.
(Z toho peníze na pomůcky, nemocenskou a zákonné pojištění dělají 120 000 Kč na rok.)
Z obecních peněz tento školní rok dalo 250 000 Kč na jídelnu (kotel a pečící trouba), 110 000
Kč na rekonstrukci třídy ve školce, 100 000 Kč na výměnu žaluzií ve škole, 150 000 Kč na
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rekonstrukci dvou tříd, 23 000 Kč na rekonstrukci toalet. V plánu je rekonstrukce další třídy
ve školce za 100 000 Kč a ve škole obměna lina za 45 000 Kč.
Další školní rok má být 183 žáků (18 dětí do první třídy). Do mateřské školy se hlásí 69 dětí
(kapacita je 59). Proto je podána žádost o zvýšení kapacity o 10 dětí. (Předškoláci by byli
dopoledne ve školní družině.) Hygiena nemá ke zvýšení kapacity námitek. Nyní je rozhodnutí
na krajském úřadě.
Na základě anonymního udání byla ve školce školní inspekce.
Na příští rok byla na první stupeň přijata nová učitelka.
Příští rok je nutné ve školce předělat sociální zařízení. Bude se malovat základní škola. Dále
je potřeba počítat s rekonstrukcí osvětlení v tělocvičně a rekonstrukcí elektroinstalací v celé
škole.
Zprávu doplnil starosta o informaci ohledně vyzvedávání dojíždějících dětí do školky. Školka
může dítě předat jen rodičům nebo osobě, která má písemné pověření od rodičů a je starší 18
let. Do okamžiku předání za dítě má odpovědnost školka, kterou si předáním dítěte přebírají
rodiče. Příští rok má až 16 dětí (od 3 do 6 let) dojíždět do školky a není možné je pustit
samotné autobusem. Je povinností rodičů si dítě ve školce převzít (případně za sebe poslat
určenou osobou). To je dáno zákonem.

4. Návrh rozpočtové změny.
Důvodem k rozpočtové změně je přijetí většího příjmu za nájemné pozemků (o 10 000 Kč),
dobývací prostor (o 60 000 Kč) a poplatek ze psů (o 500 Kč) než se plánovalo.
Hlasování o rozpočtové změně:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
Rozpočtové změny č. 24 až 26 byly schváleny.

5. Různé
Pan Sedlák navrhl zaslat otevřený dopis představenstvu Jednoty Rakovník ohledně pozemku
okolo samoobsluhy v Lubné. Dopis bude vydán v místním Zpravodaji. Stejně tak i odpověď
představenstva. Zastupitelstvo v něm vyjadřuje své plány s daným pozemkem a navrhuje
představenstvu jeho odkoupení. Protože všechna dosavadní jednání o tento pozemek skončila
odmítnutím našich nabídek, chceme další nabídku učinit veřejně, protože se tato věc týká
všech obyvatel obce. K zaslání tohoto dopisu nebylo námitek.
Starosta p. Vyskočil upozornil občany na zákaz rybolovu v rybníku pod Skalkou. Budou zde
umístěny i tabule se zákazem. Dále navrhuje zastupitelstvu do budoucna ustanovit
pořádkovou komisi.
Pak se občané i zastupitelé vyjadřovali k rozmístění laviček po obci. Pan starosta uzavřel
diskusi závěrem, že pokud lavičky vydrží, tak se přikoupí další.
Zapsal V. Sedlák
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