
Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Louňovice pod Blaníkem 

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

                                                                               ze dne: 15. 7. 2020 

 
konaného od 19,00 hod. v ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem 
                                                                                                                                                

Č. j. ZM 6-2020  

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

Přítomni: 10 zastupitelů dle listiny přítomných   

Omluveni: Vít Bartoš, Josef Jelínek, Ing. Vít Kocián, Mgr. Pavel Tulej, Jaroslav Mikšovský 

Host: ředitelka  ZŠ a MŠ  Mgr. Filipová 

Zastupitelstvo městyse je usnášeníschopné. 

  

Starosta seznámil zastupitele s programem zasedání. 

Navržený program: 

1. volba ověřovatelů zápisu 

2.  kontrola usnesení zastupitelstva 

3. rada  

4. rekonstrukce školky a kuchyně v ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem, výběrové řízení 

na vzduchotechniku, dodatek smlouvy o dílo č. 3 s fa. FINAREST s.r.o. 

5. multifunkční hřiště výběr dodavatele na nový povrch 

6. rozpočtové opatření 

7. projednání záměru prodeje pozemků č. 1258/18, 148/33 a 148/34 v k.ú. Louňovice 

pod Blaníkem  

8. prodej pozemků 85/51, 163/7, 352/1, č. 70, v k.ú. Louňovice pod Blaníkem  

9. zásobování obce vodou – průzkumný vrt (dotace) 

10. obnova povrchu a odvodnění MK Na Smírech – informace o přiznané dotaci 

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:  Mgr. Ivana Kolandová, Simona Borkovcová 

     Hlasování:   Pro 8         Proti     0            Zdrželi se    2 (Kolandová,Borkovcová) 

ZM   projednalo a schválilo  ověřovatele zápisu: Mgr. Ivana Kolandová, Simona 

Borkovcová   

 

2. Kontrola usnesení zastupitelstva 

Kontrolu minulého  usnesení  zastupitelstva přednesla Mgr. Ivana  Kolandová 

V zápisu zastupitelstva č. ZM 5 – 2020  došlo  k pochybení v zápisu. 

 Je nutno opravit  zápis ověřovatelů v  bodu  č.2 : V. Bartoše  opravit  na Jan Vrtiška. 

V bodě č.7 a)  opravit č. parcelní  85/1 na správné č. parc. 85/51 .  

Starosta dal o návrhu hlasovat. 

      Hlasování:   Pro 10          Proti     0            Zdržel se     0 

ZM  projednalo a souhlasí s opravou zápisu zastupitelstva č. j. ZM 5-2020  v bodech č. 2 

a č.7a) 



3. Rada  

Rada v krátkém období mezi zastupitelstvy neproběhla. 

 

4. Rekonstrukce školky a kuchyně v ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem, výběrové řízení 

na vzduchotechniku, dodatek smlouvy o dílo č. 3 s fa. FINAREST s.r.o. 

 

Starosta informoval zastupitele o proběhnutém výběrovém řízení a dal schválit výsledek 

výběrového řízení, vyzvat vítěznou firmu k uzavření smlouvy a pověřit starostu k podpisu 

smlouvy s firmou. 

    Hlasování:       Pro 10          Proti     0            Zdržel se     0 

ZM projednalo a schválilo výsledek výběrového řízení na vzduchotechniku, vyzvání 

firmy Bohemik s.r.o. k uzavření smlouvy a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

s vítěznou firmou Bohemik s.r.o. 

 

Starosta  seznámil zastupitele s příkazní smlouvou s firmou TENDRA spol. s.r.o. a dal 

hlasovat o jejím uzavření.  

   Hlasování:        Pro 10          Proti     0            Zdržel se     0 

ZM projednalo a schvaluje uzavření Příkazní smlouvy o výkonu technického dozoru 

investora s firmou TEDRA spol. s r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

Místostarosta informoval zastupitele o nutnosti uzavřít dodatek č.3 ke smlouvě o dílo s firmou 

FINAREST s.r.o. Jedná se o vícepráce, které specifikoval a je nutné je udělat (např. elektrika, 

jsou nové normy) a dal o navrženém dodatku hlasovat. 

Hlasování:        Pro 9          Proti     0            Zdržel se     1 (Chatrný) 

ZM projednalo a schválilo uzavření Dodatku smlouvy o dílo č. 3 s firmou FINAREST 

s.r.o. 

 

5. Multifunkční hřiště výběr dodavatele na nový povrch 

Starosta informoval zastupitele o možnosti opravy víceúčelového hřiště a položení nového 

povrchu zn. STILMAT. Proběhlo výběrové řízení, doručeny byly 2 nabídky. Levnější nabídka 

firmy Ing. René Hartl – TCA, za 724.790,- Kč. Jelikož je tato částka vysoká, bude zjišťována 

možnost  řešit vše  levnější cestou, slepením děr a spojů.  

Návrh:  zrušit výběrové  řízení a  spolupracovat s vítězem s možností levnější varianty 

slepením děr a spojů. 

    Hlasování:        Pro 10          Proti     0            Zdržel se     0 

ZM projednalo a zrušilo výběrové řízení na nový povrh víceúčelového hřiště a schválilo 

spolupracovat s vítězem p. Hartlem a zkusit díry a spoje slepit. 

 

6. Rozpočtové opatření č. 6 

Paní Vrtišková zastupitele seznámila s navrhovaným rozpočtovým opatřením č.6. 

    Hlasování:      Pro 10          Proti     0            Zdržel se     0 

ZM projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 6. 

 

7. Projednání záměru prodeje pozemků č. 1258/18, 148/33 a 148/34 v k.ú. Louňovice pod 

Blaníkem  

Starosta postupně navrhl záměry prodeje pozemků v k.ú. Louňovice pod Blaníkem podle 

žádostí a dal o nich hlasovat. 

a) Pozemky č.parc. 148/33 a 148/34 

    Hlasování:      Pro 10          Proti     0            Zdržel se     0 

 

 



b) pozemek č.parc. 1258/18 

Martin  Vávra oznámil zastupitelům, že se jedná o jeho žádost a sdělil, že nebude 

v tomto bodě hlasovat. 

Hlasování:      Pro 9          Proti     0            Zdržel se     1 ( Vávra) 

ZM projednalo a schválilo vyvěšení záměru prodeje na pozemky v k. ú. Louňovice pod 

Blaníkem č. parc. 148/33, 148/34 a 1258/18. 

  

8. Prodej pozemků 85/51, 163/7, 352/1, č. 70 , v k.ú. Louňovice pod Blaníkem  

Starosta seznámil zastupitele s žádostmi na odkup pozemků v k. ú. Louňovice pod Blaníkem a 

dal postupně hlasovat. Prodej pozemků je za schválenou cenu 100 Kč/m2 a starosta bude 

pověřen podpisem smlouvy.  

Záměr prodeje všech pozemků byl řádně vyvěšen. 

 

a) prodej pozemku č. parc. 85/51 

Hlasování:   Pro 10          Proti     0            Zdržel se     0 

ZM projednalo a schválilo prodej pozemku č. parc. 85/51 v k.ú. Louňovice pod 

Blaníkem  za  100Kč/m2  a pověřuje starostu podpisem  kupní smlouvy. 

 

b) prodej pozemku č. parc. 163/7 

Hlasování:   Pro 10          Proti     0            Zdržel se     0 

ZM projednalo a schválilo prodej pozemku č. parc. 163/7 v k.ú. Louňovice pod 

Blaníkem  za  100Kč/m2  a pověřuje starostu podpisem  kupní smlouvy. 

 

c) prodej pozemku č. parc. 352/1 

Hlasování:   Pro 10          Proti     0            Zdržel se     0 

ZM projednalo a schválilo prodej pozemků č. parc. 352/1 v k.ú. Louňovice pod 

Blaníkem  za  100Kč/m2  a pověřuje starostu podpisem  kupní smlouvy. 

 

d) prodej pozemku č. parc. 70  

Hlasování:   Pro 10          Proti     0            Zdržel se     0 

ZM projednalo a schválilo prodej pozemků č. parc. 70 v k.ú. Louňovice pod Blaníkem 

za  100Kč/m2  a pověřuje starostu podpisem  kupní smlouvy. 

 

9. Zásobování obce vodou – průzkumný vrt (dotace) 

Starosta seznámil zastupitele s možností žádat o dotaci na OPŽP. O možnosti na zhotovení 

vrtu na dotaci dal hlasovat. 

    Hlasování:       Pro 10          Proti     0            Zdržel se     0 

ZM projednalo a schválilo podat žádost o dotaci na OPŽP na průzkumný vrt pro 

vodovod městyse.  

 

10. Obnova povrchu a odvodnění MK Na Smírech – informace o přiznané dotaci 

Starosta informoval zastupitele o získání dotace na opravu místní komunikace Na Smírech. 

Do konce září bude provedeno výběrové řízení na zhotovitele a práce se budou dělat v roce 

2021. 

 

11. Různé 

Místostarosta informoval zastupitele o schůzce se stavebním dozorem na Venkovní učebnu. 

Stavba je před dokončením, je přivedena voda, instaluje se kuchyňská linka a je nutno připojit 

elektriku. Projektant opomenul do projektu zapsat – penetraci, štukování, malbu, překlad na 

tabuli a oplechování střechy. Celé je ohodnoceno na 87 tis. Kč. Škola si osadí střechu 

sukulenty sama. 



Navrhl uzavřít dodatek č. 2  s prováděcí firmou p. Stanislava Kováče na vícepráce. 

Starosta Ing. V. Fejtek ohlásil, že se zdržuje hlasování pro možnou podjatost. 

Hlasování:   Pro 9          Proti     0            Zdržel se     1 (Fejtek) 

ZM projednalo a schválilo uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo s firmou p. Stanislava 

Kováče. 

 

S. Borkovcová – informace ke koncertu 16.10. (J. D. Zelenka) 

 -  obvolání sponzorů ke Svatováclavským slavnostem 

-  Sousedské setkání proběhne na pouť 15. srpna 2020 

 

starosta -  žádost o dotaci  na Pivovarský rybník  podá do 3.8.2020 

  - 13.8. bude ústní jednání k připravovaným parcelám  

  -  kolaudace školky a kuchyně bude 25.8.2020 

- na MAS Blaník bude požádáno na Zlepšení zázemí pro kulturní akce (pódium, knihovna) 

 

 J. Pospíšil – ocenil herní prvky pro děti u koupaliště, ale upozornil na hrozné prostředí: na 

podmáčení louky okolo něj a na starou neuklizenou trávu. Prostředí je nutné zlepšit. 

Upozornil na skládku u cesty. 

místostarosta -  bude provedeno zpevnění cesty ke koupališti, skládka se odstraní 

 

12.Závěr 

Starosta poděkoval za účast a ukončil zasedání. 

Zasedání  bylo ukončeno v 20,42 hod. 

 

 Zapsala: Ing. Růžena Kučerová   

 Zápis byl vyhotoven dne: 21. 7. 2020 

 

 

 Ověřovatelé zápisu: Mgr. Ivana Kolandová                          

                                  

                                  Simona  Borkovcová 

 


