Zápis z jednání kontrolního výboru ZO Lužice, ze dne 27.6.2022
za kontrolní výbor: Vladimír Hlaváček – předseda KV
za Obec Lužice: Marcela Švédová - účetní
Program:
1. kontrola plnění usnesení ZO Lužice
2. kontrola vyúčtování poskytnutých dotací za rok 2021

ad 1)
Usnesení ZO Lužice ze dne 19.1.22
č. 7 – Smlouva s Obcí Bohuňovice o ukládání komunálního odpadu – oboustranně
podepsána
č. 8 – Smlouva o budoucí smlouvě se společností Odpadové hospodářství svazku
obcí Šternbersko, s.r.o. – smlouva uzavřena
Jednání o dotatku č. 1 – dle Ing. Wrany bude řešeno v ostré smlouvě
č. 9 – Smlouva o poskytnutí dotace FC Lužice, z.s. – oboustranně podepsána,
dotace poskytnuta
č. 10 – Veřejná zakázka „Stezka pro chodce a cyklisty Lužice-Stádlo – proběhla,
vítěz: Online-olin s.r.o. za cenu 8,960.059,73 Kč
č. 18,19, 21 – Žádosti o dotaci z POV Ol. Kraje 2022- žádosti podány-neúspěšně
č. 20 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo LUZ č. 1/2021 s Ing.arch. Tempírovou –
podepsána, dosud se nevrátila od architekty
č. 22 – Smlouva na projektovou dokumentaci „Ekostabilizační opatření v lokalitě Za
Zídkami……“ - smlouva podepsána
č. 23 - Smlouva o poskytnutí dotace SDH Lužice – oboustranně podepsána, dotace
poskytnuta
č. 27 – Žádost o umístění bezpečnostního zrcadla – zrcadlo umístěno před čp. 4

Usnesení ZO Lužice ze dne 6.4.22
č. 4,5 – uzavření smlouvy a zvláštního ujednání o umístění Z-boxu se společností
Zásilkovna s.r.o. – oboustranně podepsána
č. 6 – dopravní značení v obci Lužice - v jednání

č. 15 – uzavření dodatku ke smlouvě o partnerství mezi Obcí Lužice a Městem
Štěpánov – náma podepsána, nevrátila se ze Štěpánova
č. 16 – smlouva o poskytnutí dotace FC Lužice na 30.000,- oboustranně podepsána,
dotace poskytnuta
č. 17 – podání žádosti „Renovace suterénu MŠ Lužice – žádost podána na MAS
Šternbersko
č. 18 – smlouva o poskytování služeb o převzetí a odstranění BIO sol. Online-Olin
s.r.o. – oboustranně podepsána
č. 24 – výše mimořádného členského příspěvku na navýšení základního kapitálu
společnosti Odpad.hospodářství svazku obcí Šternbersko s.r.o. na nákup svozové
techniky – výše 192.480 Kč upravena rozpočtovou změnou č. 5/22 z 27.4.22, dosud
nepoukázána

ad 2)
Poskytnuté dotace:
50.000 Kč na zajištění činnosti SDH Lužice, vyúčtování dotace podáno 5.1.2022,
dotace byla použita na nákup:
benzínová elektrocentrála za 23.390 Kč (použito 20.000 Kč z dotace )
stejnokroje za 29.938 Kč (použito z dotace 20.580 Kč)
foukač listí a vysavač hmyzu za 9.420 Kč
50.000 Kč na zajištění činnosti FC Lužice, vyúčtování dotace podáno 5.1.2022,
dotace byla použita na nákup:
dresy, míče za 31.328 Kč, osivo,postřik za 3.746 Kč, zdravotní materiál za 1.997 Kč,
prací prášek a praní za 10.078 Kč, služby trenéra 3.000 Kč
42.530,- Kč, FC Lužice na nákup 2 ks kontejnerů na BIO odpad, vyúčtování podáno
25.1.2022
dotace byla použita na spolufinancování nákupu 2 ks oceloplechových kontejnerů
v celkové částce 112.530 kč
Za kontrolní výbor: Vladimír Hlaváček, předseda KV ……………………………

za Obec Lužice: Marcela Švédová, účetní

V Lužicích 27.6.2022

…………………………………

