Veřejné zasedání č.2
se konalo dne 18.12.2014
na Úřadě městyse Liteň
Přítomní: Ing. Miroslav Horák, Vítězslav Novotný, Ing. Jiří Vodička, Ing. Lukáš
Münzberger,Filip Kaštánek, Šárka Marcínová, Miroslav Slanec, Jiří Hrách, Rudolf
Fiřt.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zvolení zapisovatele
Zvolení ověřovatelů
Schválení zápisu z ustanovujícího zasedání č.1/14
Schválení rozpočtu pro rok 2015
Zvolení členů výborů a komisí
Zvolení oddávajících
Hampejs
Diskuse
Závěr

Zahájení
Veřejní zasedání bylo zahájeno v 19:09.
Na úvod pan Horák přivítal všechny přítomné.
Pan Ing. Vodička navrhl rozšíření programu o 8 bodů zasedání.
1.
2.
3.
4.
5.

Změna jednacího řádu,
Přesun financí z kapitoly KO na pokračování budování hřiště FC Liteň,
Instalace závory ve vjezdu na obecní cestu v Polovci,
Poplatek ze psů,
Zveřejňování informací na internetových stránkách městyse a tvorba nového
internetového systému,
6. Termíny pravidelných zasedání 2015,
7. Přesun finančních prostředků pro obecní klubovnu a volební místnost v Bělči z roku
2014 do roku 2015,
8. Podání žádosti o finanční podporu z Nadace ČEZ na výstavbu dětského hřiště (grant:
oranžové hřiště)
Zastupitelé tento návrh odsouhlasili.
1. Zvolení zapisovatele
Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili návrh Ing. Horáka, aby zápis provedla Ing.
Palková.

Hlasování pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
Pan Kaštánek se omluvil za zpoždění.
2. Zvolení ověřovatelů
Ing. Horák navrhl na ověřovatele Jiřího Hrácha a Vítězslava Novotného.
Zastupitele zároveň jednohlasně odsouhlasili návrh Ing. Horáka, na ověřovatele zápisu
z veřejného zasedání.
Hlasování pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
3. Hampejs
Pan starosta poprosil o přesun tohoto bodu na začátek veřejného zasedání.
Zastupitelé souhlasí v pokračování vyjednávání s Ing. Hampejsem a Ing. Saneistrem
ohledně smlouvy na předběžné užívání komunikace. Hlavně dotažení termínů v této
smlouvě.
Hlasování pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
4. Schválení zápisu z ustanovujícího zasedání č.1/14
Pan Kaštánek podal námitku na to, že v zápisu z ustanovujícího zasedání nebyla
správně formulovaná změna jednacího řádu. Zastupitelé se dohodli na formulaci takto:
„ Písemné materiály určené k projednání zastupitelstvem předkládá
navrhovatel prostřednictvím úřadu městyse do 10 dnů před
termínem jednání tak, aby mohly být předány nejpozději do 7 dnů
přede dnem jednání zastupitelstva jeho členům, kteří je dostanou v
elektronické podobě, bude-li to možné s ohledem na povahu
dokumentu. Nemají-li emailovou adresu, nebo upřednostňují
osobní kontakt, vyzvednou si podklady osobně.“
Hlasování pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
5. Přesun financí z § 3639 Komunální služby na pokračování budování hřiště FC
Liteň
Zastupitelstvo bere na vědomí návrh zastupitele Kaštánka na přesun 110.000,-Kč z
kapitoly Komunální služby (obecně známé jako „kino“) na pokračování budování
hřiště FC Liteň.
Hlasování pro: 4, proti: 5, zdržel se: 0
6. Přesun finančních prostředků pro obecní klubovnu a volební místnost v Bělči z
roku 2014 do roku 2015

Zastupitelstvo bere na vědomí návrh zastupitele Kaštánka o přesunu finančních
prostředků pro klubovnu a volební místnost v Bělči ve výši 50.000,-Kč z roku 2014 do
roku 2015.
Tento návrh pana Kaštánka byl ze strany navrhovatele stažen.
7. Schválení rozpočtu pro rok 2015
Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen, a proto mohl být projednán a schválen. Rozpočet
byl schválen se změnami a to přesunutím finančních prostředků 125 000 Kč na studii a
projekt rozšíření kapacity MŠ z § 3111 na §3399 záležitosti kultury, církví aj. Tento
návrh podal Ing.Vodička.
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje schodkový rozpočet na rok 2015 v paragrafovém znění se
změnou z §3111 na §3399 částkou 125 000 Kč.
Hlasování pro: 6, proti: 0, zdržel se: 3
Jmenovitě Pro: Ing. Miroslav Horák, Vítězslav Novotný, Šárka Marcínová,
Miroslav Slanec, Jiří Hrách, Rudolf Fiřt.
Zdržel se: Ing. Jiří Vodička, Ing. Lukáš Münzberger, Filip Kaštánek
8. Zvolení členů výborů a komisí
Zvolení členů Finančního výboru: předseda Novotný již zvolen na ustanovujícím
Veřejném zasedání. Navržení členové Gabková Marie, Bidšovská Barbora,
Beaufortová Olga, Havelka Jan.
Hlasování pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Kontrolního a revizního výboru: předseda Kaštánek Filip již zvolen na ustanovujícím
veřejném zasedání. Navržení členové Ing. Jiří Vodička, Slanec Miroslav, Ing. Lukáš
Münzberger, RNDr. Jindřiška Jelínková Ph.D.
Hlasování pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Zvolení členů Kulturní a sportovní komise: předseda Jiří Hrách. Členové Ing Lukáš
Münzberger, Monika Klimentová, Denisa Remeš Tegtmajerová, Jana Krtková.
Hlasování pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Zvolení členů komise pro životní prostředí: předseda Rudolf Fiřt. Členové Jaroslav
Řezáč, Mgr. Lenka Jelenová.
Hlasování pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

9. Zvolení oddávajících
Navrženi: Ing. Miroslav Horák, Šárka Marcínová, Filip Kaštánek.
Usnesení:
Za oddávající byli navrženi a schváleni tito zastupitelé Ing. Miroslav Horák, Šárka
Marcínová, Filip Kaštánek.
Hlasování pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
10. Termíny pravidelných zasedání 2015
Zastupitelstvo bere na vědomí návrh zastupitele ing. Vodičky o termínech konání
pravidelných zasedání zastupitelstva v roce 2015.
Zastupitelstvo souhlasí, aby se pravidelná zasedání zastupitelstva konala v termínech:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

č. 1/2015 – 29.1.
č. 2/2015 – 19.3.
č. 3/2015 – 14.5.
č. 4/2015 – 18.6.
č. 5/2015 – 3.9.
č. 6/2015 – 22.10.
č. 7/2015 – 19.11.
č. 8/2015 – 10.12.
Hlasování pro: 8, proti: 1, zdržel se: 0

11. Zveřejňování informací na internetových stránkách městyse a tvorba nového
internetového systému
Zastupitelstvo bere na vědomí návrh zastupitele Ing. Münzbergera o zveřejňování
důležitých informací na internetových stránkách městyse Liteň včetně tvorby nového
internetového systému.
Zastupitelstvu bylo navrhnuto, aby úřad městyse Liteň povinně zveřejňoval:
1. Všechny aktuálně platné a nově podepisované smlouvy.
2. Aktuální čerpání rozpočtu v měsíčních intervalech v paragrafovém a položkovém
členění (pdf/online sestava z účetního systému)
3. Výdaje městyse vždy v měsíčních intervalech (pdf/online sestava z účetního systému např. seznam faktur)
4. Výroční zprávy příspěvkových organizací městyse a organizací, které městys zřizuje a
má v nich podíl
5. Zápisy veřejných zasedání včetně audiovizuálních nahrávek a zápisy pracovních
schůzí zastupitelstva

Hlasování pro: 4, proti: 3, zdržel se: 2

Z důvodu neshody mezi zastupiteli o tom, jaké informace zveřejňovat, se o tomto bodu
bude v budoucnu dále jednat.
12. Poplatek ze psů
Zastupitelstvo bere na vědomí návrh zastupitele Ing. Vodičky o zrušení poplatku ze psů.
Zastupitel Ing. Vodička navrhuje změnu v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2008 o
místních poplatcích. Vzhledem k tomu, že změna obecně závazné vyhlášky by byla
možná od roku 2016 ponechává si zastupitelstvo čas k důkladnějšímu posouzení změn v
této vyhlášce.
Hlasování pro: 3, proti: 4, zdržel se: 2
13. Instalace závory ve vjezdu na obecní cestu v Polovci
Zastupitelstvo bere na vědomí návrh zastupitele Ing. Münzbergera o instalaci závory ve
vjezdu na obecní cestu v Polovci z důvodu zamezení opakovaného ukládání černé
skládky.
Závora bude uzamykatelná. Klíče bude mít k dispozici Úřad městyse, majitelé
dotčených pozemků, myslivecké sdružení a JSDHO Liteň
Hlasování pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Zastupitelstvo ukládá starostovi Ing. Horákovi zajistit instalaci závory. Termín: do
29. 1. 2014
14. Podání žádosti o finanční podporu z Nadace ČEZ na výstavbu dětského hřiště
(grant: oranžové hřiště)
Zastupitelstvo bere na vědomí návrh zastupitele Jiřího Hrácha. Nadace ČEZ nabízí
finanční podporu při výstavbě dětského, nebo sportovního hřiště. Možné umístění tohoto
hřiště by mohlo být například v Třebízského sadech. Výhodou žádosti je, že ji stačí
podat v elektronické podobě. Případné dofinancování by mohlo jít z fondu pro sport a
kulturu.
Hlasování pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Zastupitelstvo schvaluje a souhlasí s podáním žádosti o grant nabízený Nadací ČEZ:
Oranžová hřiště. Zastupitelstvo ukládá zastupiteli Jiřímu Hráchovi zajistit podání
žádosti.
Starosta informoval o zakoupení plošiny a poprosil rozšíření o 1 bod jednání a to:
15. Pověření starosty k odsouhlasení a podpisu závěrečného rozpočtového opatření.
Usnesení:
Zastupitelstvo pověřuje starostu k odsouhlasení a podepsání závěrečného rozpočtového
opatření za rok 2014.

