
Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Louňovice pod Blaníkem 

------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                               ze dne: 24. 6. 2020 

 
konaného od 19,00 hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Louňovice pod Blaníkem 

                                                                                                                                                

Č. j. ZM 5-2020  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni: 12 zastupitelů dle listiny přítomných   

                 (v 19, 08 hod. příchod M. Vávry a v 19,40 hod. příchod S. Borkovcové) 

Omluveni:  Vladimír Babka, Josef Jelínek, Bc. Vlastislav Chatrný 

Zastupitelstvo městyse je usnášeníschopné. 

  

Starosta seznámil zastupitele s programem zasedání. 

Navržený program: 

 

1. volba ověřovatelů zápisu 

2. kontrola usnesení zastupitelstva 

3. rada  

4. kontrola hospodaření 

5. závěrečný účet 

6. rozpočtové opatření č. 5 

7. projednání záměru prodeje pozemků 85/51, 163/7, 352/1, č. 70, 687/1 v k.ú. Louňovice 

pod Blaníkem  

8. rekonstrukce školky a kuchyně v ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem  

9. zjištění stavu vrtů – zásobování obce vodou 

10. program rozvoje městyse 

11. různé 

12. závěr 

 

Schválení programu. 

 

Hlasování:   Pro 10          Proti     0            Zdržel se     0 

ZM schválilo navržený program schůze. 

 

1. Volba ověřovatelů zápisu 

Starosta navrhl ověřovatele zápisu: Jaroslav Mikšovský, Jan Vrtiška 

Hlasování:   Pro 8         Proti     0            Zdrželi se    2 ( Mikšovský, Vrtiška) 

ZM   projednalo a schválilo ověřovatele zápisu: Jaroslav Mikšovský a Jan Vrtiška.  

 

2. Kontrola usnesení zastupitelstva 

Kontrolu minulého usnesení zastupitelstva přednesl Mgr. P. Tulej. 

Bez připomínek. 

 

3. Rada  

Místostarosta seznámil zastupitele s usnesením rady čj. RM 11/2020. 

- v  19,08 hod. příchod M. Vávry. 

Informace : od 1. 7. 2020 budou posílány zprávy občanům formou SMS, veřejný rozhlas bude 

stále fungovat, ale nebude se rozšiřovat.  

 



4. Kontrola hospodaření 

Paní J. Vrtišková seznámila zastupitele s kontrolou hospodaření městyse za rok 2019, kterou 

provedl úřad Středočeského kraje. Při závěrečném přezkoumání hospodaření dne 2. 6. 2020 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkou-

mání, které již byli napraveny. Zápis z kontroly hospodaření byl řádně zveřejněn na úřední 

desce.  

Návrh: schválit přezkoumání hospodaření městyse 

Hlasování:   Pro 11          Proti     0            Zdržel se     0 

ZM projednalo a schválilo přezkoumání hospodaření Městyse Louňovice pod Blaníkem 

za rok 2019. 

 

 

5. Závěrečný účet  

Paní J. Vrtišková seznámila zastupitele se závěrečným účtem městyse za rok 2019. 

Návrh závěrečného účtu včetně povinných příloh byl řádně vyvěšen na úřední desce. Nikdo 

z řad občanů ani zastupitelů nevznesl připomínku. 

Návrh : schválit závěrečný účet 

Hlasování:   Pro 11          Proti     0            Zdržel se     0 

ZM projednalo a schválilo závěrečný účet městyse Louňovice pod Blaníkem za rok 2019 

bez výhrad.  

 

Dále byl projednán závěrečný účet SO Blaník za rok 2019. 

Návrh : schválit závěrečný účet 

Hlasování:   Pro 11          Proti     0            Zdržel se     0 

ZM projednalo a schválilo závěrečný účet DSO Blaník za rok 2019 bez výhrad.  

 

 

6. Rozpočtové opatření č. 5 

Paní J. Vrtišková seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 5. 

Návrh: schválit rozpočtové opatření č. 5 

Hlasování:   Pro 11          Proti     0            Zdržel se     0 

ZM projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 5. 

 

 

7. Projednání záměru prodeje pozemků 85/51, 163/7, 352/1, č. 70, 687/1 v k. ú.  Louňovi-

ce pod Blaníkem  

Starosta seznámil zastupitele postupně s žádostmi o odkup výše zmíněných pozemků. 

Nejdříve navrhl starosta schválit vyvěšení záměru prodeje výše uvedených pozemků a dal o 

nich postupně hlasovat. 

 

a) pozemek č. parc. 85/51 v k. ú. Louňovice pod Blaníkem 

Hlasování:   Pro   11         Proti     0            Zdržel se     0 

ZM projednalo a schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku č. parc. 85/51 v k. ú. 

Louňovice pod Blaníkem. 

 

b) pozemek č. parc. 163/7 v k. ú. Louňovice pod Blaníkem 

Hlasování:   Pro   11         Proti     0            Zdržel se     0 

ZM projednalo a schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku č. parc. 163/7 v k. ú. 

Louňovice pod Blaníkem. 

 

c) pozemek č. parc. 352/1 v k. ú. Louňovice pod Blaníkem 



Hlasování:   Pro   11         Proti     0            Zdržel se     0 

ZM projednalo a schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku č. parc. 352/1 v k. ú. 

Louňovice pod Blaníkem. 

 

d) pozemek č. parc. 70 v k. ú. Louňovice pod Blaníkem 

Hlasování:   Pro   10         Proti     0            Zdržel se     1 (Kocián) 

ZM projednalo a schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku č. parc. 70 v k. ú. 

Louňovice pod Blaníkem. 

 

e) pozemek č. parc. 687/1 v k. ú. Louňovice pod Blaníkem 

Hlasování:   Pro   0         Proti     7            Zdržel se     4 (Tulej, Kocián, Fejtek, Bartoš) 

ZM projednalo a neschvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku č. parc. 687/1 v k. ú. 

Louňovice pod Blaníkem. 

 

 

8. Rekonstrukce školky a kuchyně v ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem  

Starosta informoval zastupitele o vyhlášení výzvy k podání nabídek a otvírání obálek proběh-

ne  10. 7. 2020. 

Místostarosta seznámil zastupitele s provedenými pracemi v místní ZŠ a MŠ. Jsou již před 

dokončením. Čeká se na zářivky do školky, ve školní kuchyni se pokládá dlažba a dělají ob-

klady, dále se kompletuje elektřina. 

 

- v 19,40 hod. příchod s. Borkovcové  

 

Zastupitelé byli seznámeni místostarostou s možnostmi řešení odvětrávání kuchyně. Nejlépe 

je udělat multifunkční strop. Tímto by bylo vyřešeno odsávání kompletně od myčky, konvek-

tomatů a plynové pánve, včetně osvětlení kuchyně. 

Lze udělat odsávání klasickými digestořemi, ale není místo na odvedení vzduchu a nebylo by 

tímto řešeno osvětlení, které by bylo nutno dodělat a byly by další náklady. 

Pokud bude přiznána dotace a bude realizovaná vzduchotechnika s multifunkčním stropem. 

Spoluúčast bude stejně nákladná jako digestoře a bude oproti digestořím plně funkční.  

 

 

9. Zjištění stavu vrtů – zásobování obce vodou 

Starosta informoval zastupitele o čištění vrtů pro posílení vydatnosti pitné vody pro vodovod 

městyse a nutnosti vybudování dalšího vrtu. Zkušební vrt by měl být proveden v lokalitě Pa-

řeziny. 

 

 

10. Program rozvoje městyse 

Starosta předložil vypracovaný Program rozvoje městyse zastupitelům a dal o něm hlasovat.  

Hlasování:   Pro   12         Proti     0            Zdržel se     0 

ZM projednalo a schválilo Program rozvoje městyse na roky 2020 – 2027. 

 

 

11. Různé 

Starosta seznámil zastupitele s možností zřízení školního klubu a dal o něm hlasovat. 

Hlasování:   Pro   12         Proti     0            Zdržel se     0 

ZM projednalo a schválilo zřízení školního klubu v ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem 

pro 50 účastníků. 

 



 

 

Starosta zastupitelům předložil žádost o udělení výjimky z nočního klidu z důvodu svatby. 

Výjimka by se musela řešit a povolit obecně závaznou vyhláškou, která se zasílá na MV ČR. 

Návrh: řešení výjimky OZV pro jednu akci - svatba 

Hlasování:   Pro   0         Proti     0            Zdržel se     12 

ZM projednalo a neschválilo řešení výjimky z nočního klidu obecně závaznou vyhláš-

kou. 

 

- dořešit úpravu u koupaliště (srovnat hrboly) 

- stromy v zahradě CHKO zasahují k chudobinci (nutno ořezat) 

- fošny u splavu je nutno ochránit před povodněmi 

 

 

12.Závěr 

Starosta poděkoval za účast a ukončil zasedání. 

Zasedání bylo ukončeno v 20,35 hod. 

 

 Zapsala: Ing. Růžena Kučerová   

 Zápis byl vyhotoven dne: 26. 6. 2020 

 

 

 Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Mikšovský                          

                                  

                                  Jan Vrtiška 

 

Starosta městyse: Ing. Bc. Václav Fejtek 


