Obec Lubná,

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

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA ZE DNE 29. září 2011
Zasedání zahájil a řídil starosta Pavel Vyskočil.
Dnešní zasedání bylo svoláno v souladu s § 92, odstavec 1, zákona 128/2000 Sb.
o obcích.
Jako zapisovatele o dnešním jednání jmenoval pana Oto Titzla.
Ověřovateli zápisu z dnešního zasedání jmenoval pány Václava Sedláka a Viléma
Gebouského
Na jednání bylo přítomno 9 z 11 zvolených členů obecního zastupitelstva
a zastupitelstvo je schopné usnášení.
Přítomni: p. Vyskočil Pavel, p. Vyskočil Radek, pí Endrštová Jiřina, p. Klik Leoš,
p. Sedlák Václav, p. Titzl Oto, p. Mladý Luboš, p. Pergler Marcel, p. Soukup Pavel.
Omluveni: p. Kapsa Václav, p. Gebouský Vilém.

Zahájení
Starosta navrhl tento program dnešního zasedání zastupitelstva:
1. zahájení, ověření správnosti zápisu z minulého zasedání. K zápisu z minulého
zasedání bylo konstatováno, že podle vyjádření p. Klika odpovídal jednání, proto
byl umístěn na stránky obce,
2. informace o činnosti obecního zastupitelstva a obecního úřadu,
3. záměr prodat pozemek,
4. rozpočtové změny,
4. akce do konce roku
5. investiční záměry na rok 2012,
6. návrh rozpočtu na rok 2012,
7. různé.
Připomínky: nebyly
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdrželo se: 0
Usnesení: Program dnešního zasedání byl schválen.
bod 1
Zastupitelstvo se v září sešlo 1x a řešilo věci uvedené v programu a dále:
- rekonstrukcí sociálního zařízení v MŠ,
- stavy silnic a chodníků (požadavky na firmy – nutná platby pokud se jedná
o vícepráce),
- změna křižovatky v obci u školy, umístění semaforu,
- jednání s DI a referátem dopravy kvůli těžkým náklaďákům jezdící přes spodní část
obce i přes zákaz vjezdu (PČR nemá dostatek fin. prostředků k tomu, aby
příslušníci PČR prováděli namátkovou kontrolu),
- střecha na kulturním domu (je opravena firmou ERIMP-nátěry, svody),
- garáž na traktor a přístřešek na posypový materiál – projekt je hotov (je hotova
základová deska na posypový materiál) – nutné postupovat citlivě kvůli
sousedským vztahům, je prostavěno k dnešnímu dni 180 000 Kč (očekávali jsme
méně),
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- připojení hasičské zbrojnice k elektrické síti (25A jistič) kde vznikly vícenáklady (od
staré školy na roh zbrojnice je 13 křížení vedení,
- proběhla 2. krajská kontrola na komunikace – výsledek bez závad,
- posvícení – poděkování Luboši Klikovi a sboru dobrovolných hasičů obce Lubná za
zorganizování sportovních akcí na posvícení.
bod 2
Prodání pozemku v majetku obce panu Trejbalovi o rozměru 108 m2, parcely č. 479/3
a 456/3.
Vyjádření zastupitelstva: pro 9, proti 0, nikdo se nezdržel.
Náklady na zaměření nese kupující.
bod 3
Rozpočtové změny:
a) příjmy:
- 18 000 Kč – daň z příjmu,
- 10 000 Kč – přípojka na plyn (platba za věcné břemeno),
- 9 000 Kč – od pana Blechy za pozemek.
b) výdaje-přesun:
- 65 000 Kč na hasičskou zbrojnici (dluh p. Komínovi),
- 40 000 Kč na Baník Lubná,
- 100 000 Kč na základnovou desku,
- 39 000 Kč na věci spojené s rekonstrukcí silnice a křižovatky u školy.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1,
bod 4
Akce do konce roku 2011:
- lampiónový průvod,
- rozsvícení vánočního stromku,
- zpěv před Vánocemi.
bod 5
Investiční záměry na rok 2012:
1. chodník od Kašíků k Rakovníku
2. chodník od křižovatky k samoobsluze
3. chodník od p. Jiráska k p. Tomáši Kapsovi
4. hřbitovní zeď
5. úprava plochy u hřbitova, parkovací plocha
6. křižovatka a chodník od škmoly
7. parkoviště u Pochmanů
8. studna na hřbitově
9. společný hrob pro ukádání ostatků opuštěných hrobů
10. rekonstrukce sociálního zařízení v restauraci
11. chodník v Krčelu
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12. školení jídelna
13. rozšíření ploch pro děti
14. kanalizace sídliště Filip – Ševčík
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8 500 000 Kč,
250 000 Kč,
1 700 000 Kč.

Obec a zastupitelstvo na základě nabídky uvažuje o řešení možnosti oddělit
pohostinství a školní jídelnu od sebe jako dva samostatné subjekty, aby děti
nemusely v době oběda přecházet přes silnici do pohostinství. Přišla nabídka
postavit nový objekt jako kontejnerový systém s kuchyní s jídelnou podle
nejnovějších stavebních a hygienických předpisů za cca 8 500 000 Kč včetně
vybavení. Dle dotazu na dvě stavební firmy, by částka za takový objekt a s
takovou výbavou, pokud by byla budova postavena klasickým zděným systémem
vyšla na cca 10 000 000 Kč. Zastupitelstvo o tom uvažuje, zjišťuje možné zdroje
financování, z rozpočtu obce se tato akce ufinancovat nedá.
bod 6
Návrh tvorby rozpočtu na rok 2012
Návrh tvorby rozpočtu na rok 2012 navrhuje starosta obce, aby se účastnili
pí. Endrštová a p. Pergler. Rozpočet by měl být hotov v listopadu, schválen v prosinci
2011.
bod 7
Různé
1. starosta navrhnul o požádání o dotaci na traktor na lesní práce s různou agregací
pro potřeby obce. Z rozpočtu obce by se muselo uhradit cca 20 000 Kč. Starosta
nechal hlasovat:
pro 8, zdržel se 1, proti 0.
2. paní Hoblíková upozorňuje, že lidi byli zvyklí jezdit kolem jejich domu a vyjíždět
tudy na silnici. Nyní to nejde a auta couvají. Navrhuje odstranit květináče a osadit
značkou slepá ulice.
3. pan Hoblík navrhuje zrušit rigoly a šikmé nerovnosti na silnici u Tomáše Kapsy
a osadit značkami vjezd na silnici IV. třídy a vjezd vozidel do 8 tun.
4. občané obce poukazují na lavičku u vrby – zdržují se tam v průběhu dne a noci
různá individua a feťáci – něco s tím dělat.
zapsal: 5. října 2011 Oto T i t z l
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