Zápis
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Lužice,
konaného dne 10. dubna 2019, od 18:30 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Lužice (dále jako „zasedání ZO Lužice“) bylo zahájeno v 18.31
hodin dosavadním starostou obce Mgr. Jaroslavem Žaludou (dále jako „předsedající“).
V tomto okamžiku předsedající oznámil přítomným, že z průběhu dnešního ustavujícího
zasedání ZO Lužice bude obec pořizovat zvukový záznam, který bude sloužit pro účely
pořízení doslovného záznamu v případě určitých nesrovnalostí spojených s pořízením zápisu.
Předsedající schůze přivítal přítomné spoluobčany a vysvětlil jim, proč ustavujícímu zasedání
ZO Lužice předsedá on. Dále informoval, že dnešní zasedání bylo řádně svoláno, a že
kontrolou prezenční listiny lze konstatovat, že je přítomno všech sedm členů ZO Lužice, takže
je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Krátké shrnutí voleb
Následně předsedající krátce shrnul výsledky voleb, zejména informoval o celkové volební
účasti, která byla 56,6%, neboť k volbám přišlo 187 voličů z 327 možných, kteří rozdali celkem
1243 hlasů. Vítězem voleb se stalo sdružení SPOL – Společně pro obec Lužice, které získalo
703 hlasů, což představuje 56,55 % poměru hlasů k celkovému základu, druhé skončilo
sdružení Lužice – místo pro život s 385 hlasy, což představuje 30,73 % a třetí sdružení „Ženy
pro Lužice“ se 158 hlasy, což je 12,71 %. Tento výsledek rozhodl o tom, že prvnímu sdružení
připadly 4 mandáty, druhému sdružení 2 mandáty a třetímu v pořadí jeden mandát.
Složení slibu členy zastupitelstva, předání osvědčení o zvolení členem ZO Lužice
Než došlo ke složení slibu všech členů ZO Lužice, informoval předsedající o skutečnosti, že
obdržel postupně dvě písemné rezignace na získaný mandát člena ZO Lužice, obě ze sdružení
Lužice – místo pro život. Nejprve dne 27. března 2019 rezignoval pan Luděk Černý, na jehož
místo následující den nastoupil pan Filip Zlámal a dne 3. dubna 2019 rezignovala paní Bc. Jana
Tesařová, jejíž místo nahradila dnem následujícím paní Bc. Soňa Novosadová.
Poté již předsedající přistoupil ke složení slibu členů ZO Lužice, kdy je nejprve upozornil, že
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu. Složení
slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Lužice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova
„slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). Současně se složením slibu, předal
předsedající všem členům zastupitelstva osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva obce
Lužice. Zastupitel Vladimír Hlaváček měl při složení slibu připomínku, že pokud bude
abdikovat paní Soňa Novosadová, tak on bude abdikovat také, aby nebyl v zastupitelstvu
společně s panem Chládkem. Na to ho předsedající upozornil, že pokud bude na této
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podmínce trvat, tak nelze jeho složení slibu považovat za řádné. Proto se pana Hlaváčka ještě
jednou zeptal, zda chce složit slib zastupitele, na to pan Hlaváček odpověděl: „slibuji“.
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající určil zapisovatelem dnešnímu ustavujícího zasedání ZO Lužice paní Marcelu
Švédovou a jako ověřovatele zápisu pana Karla Orsága a Ing. Radima Wranu. Určené osoby
s pověřením souhlasily.
Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zveřejněným na úřední desce. K tomuto
návrhu programu vznesl následně návrh na doplnění jednoho bodu, konkrétně bodu
označeného jako „Námitka k zápisu ze zasedání ZO ze dne 16. 1. 2019“.
Návrh usnesení:
ZO Lužice schvaluje návrh na doplnění bodu „Námitka k zápisu ze zasedání ZO ze dne 16. 1.
2019“ do programu dnešního ustavujícího zasedání.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se - nikdo .
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Poté nechal předsedající hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
ZO Lužice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1. Volba starosty a místostarosty
a)
b)
c)
d)
e)

určení počtu místostarostů
určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolnění
určení způsobu volby starosty a místostarosty
volba starosty
volba místostarosty.

2. Zřízení finančního, kontrolního a kulturně sportovního výboru
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

určení počtu členů jednotlivých výborů
volba předsedy finančního výboru
volba předsedy kontrolního výboru
volba předsedy kulturně sportovního výboru
volba členů finančního výboru
volba členů kontrolního výboru
volba členů kulturně sportovního výboru.

3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce.
4. Určení osoby oprávněné jednat za obec na valné hromadě VHS Sitka, s.r.o. v novém
volebním období.
5. Určení osoby pro spolupráci při pořizování územně plánovací dokumentace.
6. Námitka k zápisu ze zasedání ZO Lužice ze dne 16. ledna 2019.
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7. Diskuse
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se - nikdo .
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Bod 1 – volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
V tomto bodě byly podány dva návrhy, nejprve pan Orság navrhl, aby zastupitelstvo volilo
dva místostarosty, poté pan Zlámal navrhl, aby se volil jeden místostarosta.
Návrh usnesení:
ZO Lužice schválilo zvolení dvou místostarostů.
Výsledek hlasování: Pro – 5x ano (Mgr. Žaluda, Orság, Ing. Wrana, Hlaváček, Mgr. Superata),
Proti – 2x (Zlámal, Bc. Novosadová), Zdrželi se – nikdo
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni.
V tomto bodě byl podán pouze jeden návrh a to přímo předsedajícím, aby žádná funkce člena
ZO Lužice nebyla uvolněná.
Návrh usnesení:
ZO Lužice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro žádnou funkci
nebude člen zastupitelstva uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se - nikdo .
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
V tomto bodě byl podán opět pouze jeden návrh a to přímo předsedajícím, aby volba starosty
a místostarosta byla veřejná.
Návrh usnesení:
ZO Lužice schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se - nikdo .
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
d) volba starosty
V tomto bodě byly podány dva návrhy, nejprve pan Orság navrhl, aby s ohledem na výsledky
voleb byl starostou obce opět zvolen Mgr. Žaluda, poté pan Zlámal navrhl, aby starostou obce
byla Bc. Novosadová.
Návrh usnesení:
ZO Lužice volí starostou obce Mgr. Jaroslava Žaludu.
Výsledek hlasování: Pro – 5x ano (Mgr. Žaluda, Orság, Ing. Wrana, Hlaváček, Mgr. Superata),
Proti – 2x (Zlámal, Bc. Novosadová), Zdrželi se – nikdo
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
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e) volba místostarosty
V tomto bodě byly podány opět dva návrhy, nejprve předsedající navrhl, aby na pozici
místostarostů byli zvoleni pan Orság a Ing. Wrana, poté Bc. Novosadová navrhla, aby na
pozici místostarostů byli zvoleni pan Orság a pan Zlámal.
Návrh usnesení:
ZO Lužice volí místostarosty obce pana Karla Orsága a Ing. Radima Wranu.
Výsledek hlasování: Pro – 5x ano (Mgr. Žaluda, Orság, Ing. Wrana, Hlaváček, Mgr. Superata),
Proti – 2x (Zlámal, Bc. Novosadová), Zdrželi se – nikdo
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Bod 2) - zřízení finančního, kontrolního a kulturně sportovního výboru
a) určení počtu členů jednotlivých výborů
V tomto bodě předsedající podal návrh, aby výbory byly jako dosud tříčlenné. Jiný návrh
podán nebyl.
Návrh usnesení:
ZO Lužice zřizuje finanční, kontrolní a kulturně sportovní výbor. Všechny výbory budou
tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se - nikdo .
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
b) volba předsedy finančního výboru
V tomto bodě byly podány dva návrhy, nejprve pan Hlaváček navrhl, aby se předsedou
finanční výboru stala Mgr. Superata, poté Ing. Wrana navrhl na funkci předsedy finančního
výboru Bc. Novosadovou. Jelikož paní Mgr. Superata s návrhem na její zvolení nesouhlasila,
hlasovali zastupitelé pouze o druhém návrhu.
Návrh usnesení:
ZO Lužice volí předsedou finančního výboru Bc. Soňu Novosadovou.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se - nikdo .
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
c) volba předsedy kontrolního výboru
V tomto bodě byly podány dva návrhy, nejprve pan Orság navrhl, aby se předsedou
kontrolního výboru stal pan Hlaváček, poté Bc. Novosadová navrhla na funkci předsedy
kontrolního výboru pana Zlámala.
Návrh usnesení:
ZO Lužice volí předsedou kontrolního výboru pana Vladimíra Hlaváčka.
Výsledek hlasování: Pro – 5x ano (Mgr. Žaluda, Orság, Ing. Wrana, Hlaváček, Mgr. Superata),
Proti – 2x (Zlámal, Bc. Novosadová), Zdrželi se – nikdo
Usnesení č. 10 bylo schváleno
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d) volba předsedy kulturně sportovního výboru
V tomto bodě byl podán pouze jeden návrh a to přímo předsedajícím, aby se předsedkyní
kulturně sportovního výboru stala Mgr. Superata. Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
ZO Lužice volí předsedou kulturně sportovního výboru Mgr. Terezu Superata.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se - nikdo .
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
e) volba členů finančního výboru
Na úvod tohoto bodu se předsedající zeptal předsedkyně, zda má připraveny návrhy dvou
kandidátů na členy finančního výboru. Jelikož tomu tak nebylo, bylo dohodnuto mezi
zastupiteli, že stejně jako v případě členů finančního výboru, tak i u dalších dvou dojde
k odložení volby členů jednotlivých výborů na nejbližší zasedání ZO Lužice, přičemž výběrem
kandidátů budou pověření jednotliví předsedové výborů. Všichni zastupitelé s tímto
navrženým postupem souhlasili.
Návrh usnesení:
ZO Lužice odkládá volbu členů finančního výboru na nejbližší zasedání zastupitelstva, a
zároveň pověřuje předsedu tohoto výboru sestavením návrhu kandidátů na členy tohoto
výboru.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se - nikdo .
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
f) volba členů kontrolního výboru
Návrh usnesení:
ZO Lužice odkládá volbu členů kontrolního výboru na nejbližší zasedání zastupitelstva, a
zároveň pověřuje předsedu tohoto výboru sestavením návrhu kandidátů na členy tohoto
výboru.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se - nikdo .
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
g) volba členů kulturně sportovního výboru
Návrh usnesení:
ZO Lužice odkládá volbu členů kulturně sportovního výboru na nejbližší zasedání
zastupitelstva, a zároveň pověřuje předsedu tohoto výboru sestavením návrhu kandidátů
na členy tohoto výboru.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se - nikdo .
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
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Bod 3) - rozhodnutí o odměnách za výkon funkcích neuvolněných členů
zastupitelstva obce
Předsedající na úvod tohoto bodu navrhl, aby zastupitelé postupně prošli všechny jednotlivé
funkce, u kterých je potřeba stanovit měsíční odměnu za jejich výkon, přičemž vždy nejprve
sdělí aktuální výši odměny a poté budou zastupitelé podávat návrhy. Zastupitelé tak
postupně projednali odměňování od člena zastupitelstva bez dalších funkcí, člena výboru,
předsedy výboru, místostarosty až po starostu.
člen zastupitelstva bez dalších funkcí:
Předsedající informoval, že stávající odměna je 800 Kč a vyzval zastupitele k podání návrhů.
První návrh podal pan Zlámal, který navrhl, aby tato funkce byla bezplatná, protože je
jediným zastupitelem bez funkce. Druhý návrh podal pan Hlaváček, který navrhl výši
ponechat a poslední třetí návrh přednesl pan Orság, který navrhl odměnu 1000 Kč.
Návrh usnesení:
ZO Lužice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích nestanoví žádnou
odměnu za výkon funkce člena zastupitelstva obce bez dalších funkcí za měsíc.
Výsledek hlasování: Pro - 1x ano (Zlámal), Proti – 6x (Mgr. Žaluda, Orság, ing. Wrana,
Hlaváček, Mgr. Superata a Bc. Novosadová), Zdrželi se - nikdo .
Usnesení nebylo přijato
ZO Lužice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za
výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce bez dalších funkcí ve výši 800 Kč za
měsíc.
Výsledek hlasování: Pro - 1x ano (Hlaváček), Proti – 6x (Mgr. Žaluda, Orság, ing. Wrana,
Zlámal, Mgr. Superata a Bc. Novosadová), Zdrželi se - nikdo .
Usnesení nebylo přijato
ZO Lužice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za
výkon neuvolněného člena zastupitelstva obce bez dalších funkcí ve výši 1.000 Kč za měsíc.
Výsledek hlasování: Pro - 5x ano (Mgr. Žaluda, Orság, Ing. Wrana, Mgr. Superata, Bc.
Novosadová), Proti – 1x (Zlámal), Zdrželi se – 1x (Hlaváček).
Usnesení 15 bylo přijato.
člen výboru:
Předsedající informoval, že stávající odměna je 500 Kč a vyzval zastupitele k podání návrhů.
První návrh podal pan Orság, který navrhl ponechat stávající výši, druhý návrh podal
předsedající, který navrhl zvýšit odměnu na 600 Kč a třetí návrh podal Ing. Wrana, který
navrhl odměnu ve výši 750 Kč.
Návrh usnesení:
ZO Lužice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za
výkon člena výboru ve výši 500 Kč za měsíc.
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Výsledek hlasování: Pro - 2x ano (Zlámal, Hlaváček), Proti – 5x (Mgr. Žaluda, Ing. Wrana, Mgr.
Superata, Orság, Bc. Novosadová), Zdrželi se - nikdo .
Usnesení nebylo přijato.
ZO Lužice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za
výkon funkce člena výboru zastupitelstva obce ve výši 600 Kč za měsíc.
Výsledek hlasování: Pro - 4x ano (Mgr. Žaluda, Ing. Wrana, Orság, Mgr. Superata),
Proti – 2x ( Bc. Novosadová, Zlámal), Zdržel se 1 (Hlaváček).
Usnesení č. 16 bylo přijato.
předseda výboru:
Předsedající informoval, že stávající odměna je 1.000 Kč a vyzval zastupitele k podání návrhů.
První návrh podal pan Orság, který navrhl zvýšit odměnu na 1500 Kč, druhý návrh podala Bc.
Novosadová, která navrhla, aby tato funkce byla bez odměny.
Návrh usnesení:
ZO Lužice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za
výkon předsedy výboru ve výši 1.500 Kč za měsíc.
Výsledek hlasování: Pro – 5x ano (Mgr. Žaluda, Ing. Wrana, Orság, Mgr. Superata, Hlaváček),
Proti – 2x (Zlámal, Bc. Novosadová), Zdrželi se - nikdo .
Usnesení č. 17 bylo přijato.
místostarosta:
Předsedající informoval, že stávající odměna za funkci místostarosty činí 8.000 Kč a vyzval
zastupitele k podání návrhů. První návrh podal pan Zlámal, který s ohledem na skutečnost, že
bude mít obec dva místostarosty, navrhl odměnu snížit na částku 5.000 Kč, druhý návrh podal
předsedající, který navrhl odměnu zvýšit na 9.500 Kč, což odpovídá 40% z maximální možné
částky stanovené nařízením vlády č. 202/2018.
Návrh usnesení:
ZO Lužice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za
výkon místostarosty obce ve výši 5.000 Kč za měsíc.
Výsledek hlasování: Pro - 2x ano (Zlámal, Bc. Novosadová), Proti – 5x (Mgr. Žaluda, Ing.
Wrana, Mgr. Superata, Hlaváček, Orság), Zdrželi se - nikdo .
Usnesení nebylo přijato.
ZO Lužice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za
výkon místostarosty obce ve výši 9.500 Kč za měsíc.
Výsledek hlasování: Pro - 5x ano (Mgr. Žaluda, Orság, Ing. Wrana, Mgr. Superata, Hlaváček),
Proti – 2x (Zlámal, Bc. Novosadová), Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 18 bylo přijato.
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stostarosta:
Předsedající informoval, že stávající odměna za funkci starosty činí 13.500 Kč a že minimální
výše odměny stanovená zákonem o obcích a nařízením vlády č. 202/2018 je 13.157 Kč a
maximální 26.315,- Kč. První návrh vznesl pan Orság, který navrhuje odměnu zvýšit na částku
19.000 Kč, druhý návrh podal pan Zlámal, který navrhuje odměnu ve výši 15.000 Kč
Návrh usnesení:
ZO Lužice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za
výkon neuvolněné funkce starosty ve výši 19.000 Kč za měsíc.
Výsledek hlasování: Pro - 4x ano (Mgr. Žaluda, Orság, Ing. Wrana, Mgr. Superata), Proti – 2x
(Zlámal, Bc. Novosadová), Zdrželi se – 1x Hlaváček.
Usnesení č. 19 bylo přijato.
Poté předsedající navrhl v rámci tohoto bodu projednat a schválit, od kdy budou odměny za
jednotlivé funkci zvoleným osobám náležet, včetně řešení situace, kdy dojde k nastoupení
náhradníka v případě zániku mandátu někoho z členů zastupitelstva, nebo dojde k personální
změně v obsazení jednotlivých funkcí.
Nejprve se zastupitelé zabývali okamžikem, od kdy přiznat odměnu za výkon jednotlivých
funkcí. První návrh podal sám předsedající, který navrhl, aby odměna byla poskytována ode
dne přijetí usnesení, druhý návrh podala Bc. Novosadová, která navrhla poskytnout odměnu
od nového měsíce. Poté předsedající přešel k řešení situaci nastoupení náhradníka na
uvolněný mandát a situace, kdy dojde k personální změně v obsazení jednotlivých funkcí.
Sám navrhl, aby se tak stalo okamžikem složení slibu, resp. ode dne zvolení do této funkce.
Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
ZO Lužice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že odměny
za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí
tohoto usnesení. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna
náležet ode dne složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do
funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, člena výboru) bude odměna náležet ode
dne zvolení do této funkce.
Výsledek hlasování: Pro - 5x ano (Mgr. Žaluda, Orság, Ing. Wrana, Mgr. Superata, Hlaváček),
Proti – 2x (Zlámal, Bc. Novosadová), Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 20 bylo přijato.
Poté předsedající přešel ještě k otázce, jakou odměnu stanovit v případě souběhu více funkcí
neuvolněného člena zastupitelstva. Sám poté navrhl, aby takovému členovi připadla odměna
za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. Jiný návrh
podán nebyl.
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Návrh usnesení:
ZO Lužice v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu
několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytne pouze za výkon
funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se - nikdo .
Usnesení č. 21 bylo schváleno.
Bod 4) - určení osoby oprávněné jednat za obec na valné hromadě VHS Sitka, s.r.o.
v novém volebním období
V rámci tohoto bodu informoval předsedající jednak o povinnosti obce určit osobu
oprávněnou jednat na valné hromadě VHS Sitka, s.r.o. v tomto volebním období a jednak o
hlasování o změně společenské smlouvy, neboť dojde ke změně velikosti obchodního podílu
obce Lužice, způsobené zvýšením základního kapitálu společnosti o nepeněžité vklady obcí
Mladějovice, Komárov a Řídeč.
Návrh usnesení:
ZO Lužice schvaluje Mgr. Jaroslava Žaludu, starostu obce, jako osobu oprávněnou jednat za
obec Lužice při jednání Valné hromady VHS Sitka, s.r.o. v tomto volebním období.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se - nikdo .
Usnesení č. 22 bylo schváleno.
Před hlasováním k tomuto usnesení vznesl pan Zlámal dotaz na starostu, jak bude hlasovat, a
zdali by to nemělo být obsaženo v usnesení. Starosta odpověděl, že bude hlasovat pro. Pan
Hlaváček vysvětlil, že není vhodné v usnesení uložit starostovi, jak má hlasovat. Starosta
ubezpečil, že vždy bude hlasovat v zájmu obce.
ZO Lužice pověřuje starostu obce hlasováním za obec Lužice ve věci změny společenské
smlouvy na nejbližším jednání Valné hromady VHS Sitka, s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se - nikdo .
Usnesení č. 23 bylo schváleno.
Bod 5) - určení osoby pro spolupráci při pořizování územně plánovací
dokumentace
V rámci tohoto bodu informoval předsedající o nutnosti určit osobu odpovědnou za
spolupráci při pořizování změny č. 1 územního plánu obce. Poté navrhl sám sebe, druhý
návrh podal pan Hlaváček, který navrhl Ing. Wranu.
Návrh usnesení:
ZO Lužice schvaluje Mgr. Jaroslava Žaludu, starostu obce, jako osobu odpovědnou za
spolupráci při pořizování územně plánovací dokumentace (§ 2 odst. 1 písm. n) bod 2., 3.
stavebního zákona) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „určený
zastupitel“).
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Výsledek hlasování: Pro - 2x ano (Mgr. Žaluda, Orság), Proti - nikdo, Zdrželi se – 5x (Ing.
Wrana, Hlaváček, Superata, Bc. Novosadová, Zlámal).
Usnesení nebylo přijato.
ZO Lužice schvaluje Ing. Radima Wranu, místostarostu obce, jako osobu odpovědnou za
spolupráci při pořizování územně plánovací dokumentace (§ 2 odst. 1 písm. n) bod 2., 3.
stavebního zákona) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „určený
zastupitel“).
Výsledek hlasování: Pro – 6x x ano, Proti – 1x (Orság), Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 24 bylo přijato.
Bod 6) – námitka k zápisu ze zasedání ZO Lužice ze dne 16. ledna 2019
V rámci tohoto bodu informoval předsedající, že ze zasedání ZO Lužice konaného dne 16.
ledna 2019 byl pořízen zápis paní Švédovou. S tímto zápisem ověřovatelé zápisu pan Zlámal a
pan Černý nesouhlasili a pan Zlámal předložil upravenou verzi zápisu. Poté předsedající
předal slovo panu Zlámalovi. Pan Zlámal uvedl, že paní Švédová vycházela při zápise pouze ze
svých poznámek, kdežto on vycházel z nahrávky, tudíž jeho verze je přesnější. Dále poukazuje
na to, že námitku k zápisu podal před 14 dny a obě verze zápisu měly být poskytnuty
zastupitelům, aby teď mohli rozhodnout.
Předsedající sděluje, že jelikož obci nebyl poskytnut pořízený zvukový záznam z tohoto
zasedání, i když tak bylo panem Ing. Chládkem přislíbeno, byl zápis pořízen z poznámek, a
proto nevidí důvod, proč tento zápis měnit. Na dotazy občanů i zastupitelů v čem spočívají
nesrovnalosti v zápise od paní Švédové, pan Zlámal uvádí příklad, že některá vyjádření byla
řečena někým jiným, anebo že byly uvedeny rozdílné výše cifer. Ale uznává, že nejde o
zásadní chyby.
Další debata se rozpoutala k otázce, proč nebyl pro pořízení zápisu poskytnut zvukový záznam
paní Švédové.
Na dotaz, zda si pan Zlámal pořizoval vlastní nahrávku, toto nepotvrdil, jen připustil, že měl
k dispozici nahrávku. Nahrávku dělal pan Ing. Chládek a ten ji měl poskytnout.
Po delší diskuzi, kdy vyšlo najevo, že pan Zlámal má svou nahrávku, byl vyzván předsedajícím
k vysvětlení, jak je možné, že vlastní svoji nahrávku, když jedinou osobou, která veřejně
informovala přítomné na úvod zasedání konaného dne 16. ledna 2019, že z něj bude
pořizován zvukový záznam, byl pan Ing. Chládek. Pan Zlámal odpověděl, že si pořídil zvukový
záznam taky, že zasedání je veřejné, a proto v tom nevidí problém. Na dotaz zda si pořizuje
tajně zvukový záznam i z dnešního zasedání, odpověděl, že ano, ale že nejde o tajné
nahrávání. Poté se strhla další 15 min. diskuse mezi panem Zlámalem a ostatními
přítomnými. Na závěr diskuse informoval předsedající přítomné, že prověří, zda kroky pana
Zlámala spočívající v pořízení zvukového záznamu, aniž by to veřejně sdělil, jsou v pořádku.
Poté předsedající vyzval zastupitele, aby předložili návrh, jak se s těmito námitky vypořádat.
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První návrh podal pan Hlaváček s tím, aby tyto námitky nebyly schváleny, druhý návrh podal
pan Zlámal, který požaduje jejich schválení a třetí návrh přednesl předsedající, který
s ohledem na skutečnost, že nebyly obě verze předloženy ostatním zastupitelům před
konáním zasedání k prostudování, navrhuje tento bod odložit na nejbližší zasedání. Pan
Zlámal poté navrhuje, aby se nejprve hlasovalo o schválení námitek a pak teprve o dalších
variantách, což předsedající připouští.
Návrh usnesení:
ZO Lužice schvaluje námitky podané k zápisu ze zasedání zastupitelstva ze dne 16. ledna
2019.
Výsledek hlasování: Pro – 1xano (Zlámal), Proti – 3x (Hlaváček, Mgr. Superata, Orság), Zdrželi
se – 3x (Bc. Novosadová, Ing. Wrana, Mgr. Žaluda).
Usnesení nebylo přijato.
ZO Lužice neschvaluje námitky podané k zápisu ze zasedání zastupitelstva ze dne 16. ledna
2019.
Výsledek hlasování: Pro – 3xano (Mgr. Žaluda, Hlaváček, Mgr. Superata), Proti – 1x (Zlámal),
Zdrželi se -3x (Ing. Wrana, Orság, Bc. Novosadová).
Usnesení nebylo přijato.
ZO Lužice odkládá projednání bodu „námitka k zápisu ze zasedání zastupitelstva ze dne 16.
ledna 2019“ na nejbližší zasedání zastupitelstva s tím, aby zastupitelé byli seznámeni
s obsahem obou dvou verzí tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro – 1x ano (Bc. Novosadová), Proti – 5x(Mgr. Žaluda, Ing. Wrana,
Orság, Hlaváček, Mgr. Superata), Zdrželi se – 1x (Zlámal).
Usnesení nebylo přijato.
Jelikož nebylo schváleno ani jedno z navržených usnesení, vyzval předsedající, aby se
zastupitelé ještě jednou vyjádřili. Navrhuje ještě jednu variantu, a to, že námitky pouze
vezmou na vědomí, platný bude původní zápis, doporučuje k němu přiložit i zápis pana
Zlámala ať si kdokoliv prohlédne obě varianty zápisu. Předsedající nechal hlasovat o tomto
návrhu.
ZO Lužice bere námitky podané k zápisu ze zasedání zastupitelstva ze dne 16. ledna 2019 na
vědomí.
Výsledek hlasování: Pro - 5x ano (Mgr. Žaluda, Orság, Ing. Wrana, Hlaváček, Mgr. Superata),
Proti – 1x (Zlámal), Zdrželi se – 1x (Bc. Novosadová)
Usnesení č. 25 bylo přijato.
Bod 7) – diskuse
V čase 20:23 otevřel předsedající diskusi, v rámci které byly projednány následující témata:




rekonstrukce cesty kolem potoka
parcela č. 11
OZV stanovující pravidla pro pohyb psů
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OZV o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
zlepšení slyšitelnosti místního rozhlasu

V čase 20:53 bylo ustavující zasedání ZO Lužice ukončeno.
Zápis byl vyhotoven dne 17. dubna 2019.

Zapisovatel:

Marcela Švédová

Ověřovatelé: Karel Orság

……………………………………. dne …………………………………………

Ověřovatelé: Ing. Radim Wrana

……………………………………. dne …………………………………………

Starosta:

Mgr. Jaroslav Žaluda ……………………………………. dne …………………………………………
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