Veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Liteň č. 5
ze dne 19.3.2015 na Úřadě městyse Liteň
Přítomni: Rudolf Fiřt, Ing. Miroslav Horák, Jiří Hrách, Filip Kaštánek, Miloslav Kliment,
Šárka Marcínová, Vítězslav Novotný, Miroslav Slanec, Ing. Jiří Vodička
Hosté: p. Havelka z Úřadu městyse Liteň
Program:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele
3. Volba ověřovatelů
4. Schválení zápisu z veřejného zasedání č. 3 a č. 4
5. Převod hospodářského výsledku MŠ, ZŠ
6. Pojistná smlouva IKEP
7. Vodárna Vlence – signalizační zařízení
8. Kanalizace a ČOV – dodatek ke smlouvě č. 2
9. Schválení aktualizovaných směrnic
10. Dotace z fondů Středočeského kraje
11. Nové ulice – usnesení
12. Schválení zadání výběrového řízení – webové stránky
13. Strategický plán městyse
14. Pískovna Běleč
15. Dešťová kanalizace v Družstevní ul.
16. Zaměření skutečného stavu klubovny v Bělči
17. Zpevnění komunikace v Bělči
18. Kompenzace věcného břemene
19. Žádost o splátkový kalendář
20. Informace z ÚM
21. Usnesení
22. Diskuse
23. Závěr
Průběh zasedání:
1. Zahájení
Pan starosta zahájil zasedání v 19:10 za přítomnosti všech 9 členů zastupitelstva.
Informoval o odstoupení zastupitele Ing. Lukáše Münzbergera ze zastupitelstva, které podal
dne 5. 3. 2015. Uvolněné místo zaujme Miloš Kliment, který na zasedání složil slib člena
zastupitelstva.
Starosta navrhl, aby program zasedání byl rozšířen o dalších 7 bodů předložených zastupitelem
Kaštánkem po zveřejnění programu zasedání. Tyto body budou projednány na konci zasedání
dle časových možností:
- Vymínění kompetencí zastupitelstvem
- Transparentní účet
- Založení fondů na rozvoj jednotlivých částí Litně

- Obnova trávníku na hřišti FC Liteň
- Rekultivace a revitalizace pískovny Běleč
- Prořezání stromů a křovin v Bělči
- Vyhláška o odstranění vraků
2. Volba zapisovatele
Zastupitelstvo schválilo návrh p. starosty, že zápis pořídí Lenka Jelenová.
Hlasování - pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
3. Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo schválilo návrh p. starosty na ověřovatele zápisu - p. Hrácha a p. Fiřta.
Hlasování - pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
4. Schválení zápisu z veřejného zasedání č. 3 a 4
Zastupitelstvo projednalo písemné připomínky bývalého zastupitele Lukáše Münzbergera ze 7.
2. 2015 k zápisu z veřejného zasedání č. 3 a dohodlo se na následujících úpravách:
Ad. 1)
Bod bude doplněn o hlasování:
„Zastupitelstvo schválilo, že do příštího zasedání se vypracuje posouzení proveditelnosti
návrhu p. Vodičky na výstavbu 2 tříd ZŠ v objektu kina.“
Ad. 2)
Hlasování o smlouvách na věcná břemena pro ČEZ neproběhla včetně jejich čísel (č. IV-1260175530/VB/01 a č. IV-12-6007982/01).
Ad. 3)
Návrh usnesení p. Münzbergera o zveřejňování smluv bude doplněn o připomínky p. starosty upřesnění lhůty vyvěšení (do 2 dnů, pokud nenastanou objektivní překážky pro vyvěšení –
nemoc, dovolená) a nezveřejňovat citlivé smlouvy a dokumenty do doby, dokud pro to
nepominou pádné důvody.
Ad. 4)
Bod programu – strategický plán bude změněn následovně:
„Zastupitel Kaštánek přednesl návrh na vypracování Strategického plánu Městyse Liteň
z předloženého návrhu usnesení. Cena za pořízení dokumentu se pohybuje v rozmezí 10 – 30
tis. Kč.“
Ad. 5)
Diskuze o pracích provedených na kanalizaci a ČOV bude opravena následovně:
„F. Kaštánek uvedl, že Městys Liteň doplácí na výstavbu kanalizace a ČOV 17,1 mil. Kč, což
odpovídá 32 % z celkové částky schválené na výstavbu kanalizace a Zadní Třebaň jen 6 mil.
Kč, tedy 10 % ze schválené celkové částky.“
V reakci na toto tvrzení pan Havelka informoval o financování kanalizace v Zadní Třebani.
Zadní Třebaň např. vysoutěžila při téměř srovnatelné délce kanalizace o 10 mil. Kč vyšší cenu

než Liteň. Další otázkou je srovnání výše neuznatelných nákladů, které p. Kaštánek u Zadní
Třebaně neuvedl a které nejsou součástí schválené dotace.
Ad. 6)
Zápis bude v diskuzi k návrhu pana Vodičky o obsazení správní rady Ateliéru Svatopluk
doplněn o hodnocení, že správní rada Ateliéru Svatopluk byla 9 měsíců neusnášeníschopná a
v jejím čele stál zesnulý starosta. Pan Havelka uvedl, že správní rada byla doplněna 22. 7. 2014
na jednání správní rady a 5. 2. 2015 byla změna zanesena do rejstříku obecně prospěšných
společností na soudu.
Hlasování o změnách v zápise č. 3:
Zastupitelstvo souhlasí se změnami v zápise z veřejného zasedání zastupitelstva č. 3 ve
výše projednaném znění.
Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1 (p. Kliment).
Hlasování o zápise č. 4:
Zastupitelstvo schválilo zápis z veřejného zasedání zastupitelstva č. 4.
Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 3 (pánové Kaštánek, Kliment a Vodička).
5. Převod hospodářského výsledku MŠ, ZŠ
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo souhlasí s převedením kladného hospodářského výsledku ZŠ F. J. Řezáče v Litni
v částce 203 902,35 Kč do rezervního fondu. Zastupitelstvo souhlasí s převedením kladného
hospodářského výsledku MŠ v Litni v částce 51 954,36 Kč a rozdělením do rezervního fondu
46 954,36 Kč a do fondu odměn 5 000,- Kč.
Hlasování – pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0.
6. Pojistná smlouva IKEP
Usnesení č. 2:
Zastupitelé souhlasí s aktualizací pojištění všech budov v majetku Městyse Liteň a s uzavřením
nové pojistné smlouvy se společností IKEP v předloženém znění.
Hlasování – pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0.
7. Vodárna Vlence – signalizační zařízení
Zastupitelé se dohodli, že pan starosta do příštího zasedání vypracuje návrh na vybudování
signalizačního zařízení ve vodárně ve Vlencích včetně finanční analýzy (srovnání cen zařízení
a úspory provozu).
8. Kanalizace a ČOV – dodatek ke smlouvě č. 2
Zastupitelé se dohodli, že schválení dodatku ke smlouvě č. 2 s firmou Šindler důlní a stavební
s.r.o. přesunou na příští (pravděpodobně mimořádné) zasedání. Pan starosta do té doby zajistí
nezávislé posouzení navržených změn, které mají vylepšit technologické zařízení ČOV. Dále

zajistí vyjádření či souhlas projektanta s navrženými změnami a vyjádření, že tato změna
projektu (předmětu dodávky) nebude mít vliv na poskytnutí dotace. Dále objasní všechny
položky a částky navýšení ceny (pozn. 83 000,- Kč) v dodatku smlouvy.
9. Schválení aktualizovaných směrnic
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo souhlasí s aktualizací vnitřních směrnic 1, 2, 3 pro Městys Liteň v předloženém
znění.
Hlasování – pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0.
10. Nové ulice – usnesení
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo projednalo názvy nových ulic Slunečná, Větrná, Luční, Na Vyhlídce a Příčná
v Litni a souhlasí s nimi.
Hlasování – pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0.
11. Schválení zadání výběrového řízení – webové stránky
Usnesení č. 5:
Zastupitelé souhlasí s vypsáním výběrového řízení na webové stránky Městyse Liteň dle návrhu
p. Dyntery s následujícími termíny: do 27. 3. 2015 vypracovat návrh vzhledu stránek na základě
připomínek zastupitelů a zaměstnanců úřadu, do 30. 4. 2015 přijímat nabídky.
Hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0.
12. Dotace z fondů Středočeského kraje
Zastupitelstvo projednalo aktuální možnosti čerpání dotací z fondů Středočeského kraje
Městysem Liteň. Do jednotlivých fondů může městys podat pouze 1 žádost.
Zastupitel J. Hrách přednesl svůj návrh na podání žádostí o dotaci z Programu 2015 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje:
- z Fondu hejtmana Stř. kraje: dotaci např. na Advent a pořádání vánočního koncertu v kostele
ve výši 45 tis. Kč, za spolufinancování městysem dle schváleného rozpočtu z položky pro
kulturu.
- z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS: dotaci na nákup výstroje a výzbroje pro
SDH Liteň ve výši 220 tis. Kč za spolufinancování městysem dle schváleného rozpočtu
z položky pro požární ochranu – dobrovolné části.
- z Fondu životního prostředí a zemědělství: dotaci na revitalizaci Sadů Třebízského v Litni na
výsadbu stromů, keřů a rostlin, srovnání terénu, vytvoření parkovacích míst, pěší stezky a
vytvoření klidové zóny s lavičkami a příslušenstvím, odhad realizace akce 1,5 mil. Kč dle
úpravy znalců a projektu, akce by mohla být spolufinancována z rozpočtu městyse z položky
na údržbu zeleně, příp. z rezervy pro kulturu nebo z rozpočtu na rok 2016.
- z Fondu rozvoje obcí a měst: dotaci na výstavbu a opravu chodníků v celé Litni, úpravu jejich
okolí včetně parkovacích míst a zkrášlení zelených ploch v odhadu 4 mil. Kč, na

spolufinancování by se mohly použít zčásti prostředky vyčleněné na zateplení budovy ZŠ (na
kterou v letošním roce dotaci nelze čerpat), příp. z rozpočtu na rok 2016.
- z Fondu kultury a obnovy památek: dotaci 200 tis. Kč na rekonstrukci fasády špejcharu nebo
hasičárny ve Bělči.
P. Havelka z úřadu městyse navrhl žádat o dotaci
- z Fondu kultury a obnovy památek – na Advent, protože městys tam žádá pravidelně a
s žádostí o dotaci už jednou uspěl.
- z Fondu rozvoje obcí a měst – po dohodě s ředitelkou ZŠ Liteň dotaci ve výši 1,5 mil. Kč na
opravu podlahy v tělocvičně, která je v nevyhovujícím stavu. K tomuto návrhu zastupitel Hrách
namítl, že si ZŠ může požádat o dotaci na rekonstrukci podlahy sama do výše 1 miliónu Kč.
Obec by se tím připravila o jeden fond.
Zastupitelé dali přednost žádosti o dotaci na opravu chodníků, pokud se prokáže, že ZŠ si může
požádat sama o dotaci na rekonstrukci podlahy v tělocvičně. Podrobnosti dořeší p. Hrách s p.
Havelkou.
Zastupitel Kaštánek informoval o dalších možnostech čerpání dotací. Doporučuje přednostně
čerpat dotace z evropských zdrojů. Pravděpodobně v ROPu by mohla být na přelomu dubna a
května 2015 vyhlášená další výzva na opravu chodníků. Doporučuje, aby se městys
zaregistroval na Státním fondu dopravní infrastruktury. Doporučuje úřadu uzavřít rámcovou
smlouvu např. se společností Direkta nebo Dotace z EU, které se profesionálně zabývají
administrací žádostí o dotace a poskytují i poradenství. Aby městys uspěl při žádání o dotace
z evropských zdrojů, je potřeba např. vypracovat strategický rozvojový plán, demografickou
analýzu Litně a doplnit pasport komunikací ve všech našich obcích. Pan Havelka oponoval, že
na vše je potřeba v rozpočtu nejdřív vyčlenit peníze.
Místostarostka Marcínová apelovala na p. Kaštánka a p. Havelku, aby zahájili užší spolupráci
ohledně získávání dotací.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo schvaluje podání žádostí o dotace z Programu 2015 pro poskytování dotací z
rozpočtu Středočeského kraje:
- ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof
- ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
- ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství
- ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst
- ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek
Zastupitelstvo schvaluje závazek Městyse Liteň spolufinancovat schválené akce ve výši
minimálně 5 %. Zastupitelstvo ukládá p. starostovi, aby zajistil řádné a včasné podání žádostí
o dotaci dle metodického pokynu Středočeského kraje.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo schvaluje, aby Základní škola F. J. Řezáče v Litni, jejíž je Městys Liteň
zřizovatel, podala žádost o dotaci ze Středočeského Fondu vzdělávání, sportu, volného času a
primární prevence v roce 2015 na projekt „Nutná rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ v Litni“
a spolufinancovala projekt v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu.
Hlasování o usneseních č. 6 a č. 7 – pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0.

