Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Lužice,
konaného dne 9. prosince 2020, od 18:00 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Lužice (dále jako „zasedání ZO Lužice“) bylo zahájeno v 18.00
hodin starostou obce Mgr. Jaroslavem Žaludou (dále jako „předsedající“), který mimo jiné
přivítal mezi přítomnými i pana Mgr. Masopusta, advokáta zastupujícího obec. Kontrolou
prezenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno šest zastupitelů a 1 zastupitel je omluven
(Hlaváček).
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající určil zapisovatelem dnešního zasedání paní Švédovou a jako ověřovatele zápisu
pana Orsága a Mgr. Superata. Určené osoby s pověřením souhlasily.
Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zveřejněným na úřední desce. Poté
přednesl sám návrh změn v programu a to konkrétně:
•

•
•
•

bod 9 „Obecně závazné vyhlášky“ přejmenovat na „Obecně závazná vyhláška obce
Lužice č. 1/2021 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování, komunálních odpad
bod 10 „směrnice obce Lužice“ nahradit nově bodem „Komunitní centrum a technické
zázemí pro obec“
bod 13 „Vzájemný převod pozemků mezi obcí Lužice a Olomouckým krajem“ nahradit
novým bodem „Žádost Charity Šternberk“
bod 14 „Rozpočtová změna č. 11/2020“ zrušit a zbývající tři body posunout v pořadí.

Jelikož nikdo další již žádný návrh na doplnění neměl, nechal hlasovat o následujícím návrhu
usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje následující program dnešního zasedání.

1. Kontrola splnění usnesení a podnětů z předešlých zasedání ZO

2. Smlouva o zrušení předkupního práva parc. č. 603/26
3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IP-12-8026705/4
4. Žádost pana Stanislava Zeidlera
5. Prodej obecních parc. č. 6139/9 a par. č. 6139/10
6. Program rozvoje obce Lužice na období 2019 – 2025 – aktualizace č. 2
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7. Plán rozvoje sportu obce Lužice na období 2021 – 2022
8. Změna č. 1 územního plánu
9. Obecně závazná vyhláška obce Lužice č. 1/2021 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
10. Komunitní centrum a technické zázemí pro obec
11. Dotace 2020
12. Mateřská škola Lužice
13. Žádost Charity Šternberk
14. Rozpočet obce na rok 2021
15. Střednědobý rozpočet na roky 2022-2025
16. Ostatní
Výsledek hlasování: Pro - 6x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Bod 1) Kontrola splnění usnesení a podnětů z předešlých zasedání ZO
Předsedající seznámil přítomné se všemi přijatými usneseními z posledního zasedání. Poté
předal slovo Mgr. Masopustovi, aby přítomné seznámil s „analýzou možného porušení
směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu jednáním starosty“, jejíž celé znění je
k dispozici na Obecním úřadě. Její závěr však hovoří o tom, že starosta jednal v daném případě
v souladu se ZZVZ, v souladu se směrnicí č. 1/2010 obce Lužice, jakož i s péčí řádného
hospodáře. Současně bylo doporučeno, aby se v případě zakázky, u níž by byla, byť teoreticky,
možnost posoudit veřejnou zakázku jako etapu / úsek jedné „velké“ veřejné zakázky, se při
zadávání uvedené konkrétní veřejné zakázky z důvodu opatrnosti (vyloučily by se tím případné
pochybnosti a otázky), sečetla předpokládaná hodnota prací na všech etapách – úsecích
uvedené velké zakázky a podle tohoto součtu (výsledné hodnoty celé „velké“ veřejné zakázky),
probíhalo zadávací řízení dle ZZVZ a dle příslušné obecní směrnice.
S tímto výsledkem nesouhlasil pan Zlámal, který navíc poukázal, že dle jeho měření
neodpovídají délkové metry realizace tomu, co je uvedeno v položkovém rozpočtu.
Následovala, proběhla půlhodinová diskuse mezi zastupiteli, jejím výsledkem bylo, že
předsedající pověří předsedu kontrolního výboru, aby ověřil tvrzení pana Zlámala týkající se
délky metrů realizace. Poté nechal předsedající hlasovat o následujícím návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lužice bere na vědomí Analýzu možného porušení směrnice k zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu jednáním starosty obce Mgr. Jaroslava Žaludy.

2

Výsledek hlasování: Pro 4x (Mgr. Žaluda, Ing. Wrana, Orság, Mgr. Superata), Proti – nikdo,
Zdrželi se – 2x (Zlámal, Bc. Novosadová).
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Bod 2) Smlouva o zrušení předkupního práva
Dalším bodem byla žádost pana Uhlára o zrušení předkupního práva pro obec Lužice, které
bylo uzavřeno ve smlouvě ze dne 18. 9. 2012. K dané věci měl připomínku jen pan Zlámal, který
navrhl, aby tato smlouva byla předložena všem kupujících v lokalitě Cihelna. S tím však
nesouhlasili ostatní zastupitelé, protože je to zcela zbytečné. Poté nechal starosta hlasovat o
následujícím návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje uzavřít smlouvu o zrušení předkupního práva k
pozemkům parc. č. st. 396 o výměře 129 m2 a pozemku parc. č. 603/26 o výměře 1061m2,
jejímž vlastníkem je na základě uzavřené kupní smlouvy ze dne 18. 9. 2012 pan Tomáš Uhlár,
bytem Lužice 119, a zároveň pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6x, Proti – nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Bod 3) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IP-12-8026705/4
Předsedající informoval o návrhu smlouvy, týkající se vybudování přípojky elektrické energie
pro manželé Buchtovi. Po krátké diskusi ohledně výše úplaty za zřízení věcného břemene,
nechal předsedající hlasovat o následujícím usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č-IP-12-8026705 mezi obcí Lužice a společností ČEZ
Distribuce, a. s IČ:24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,
zastoupená na základě jí písemně udělené plné moci evid. č. PM/II-178/2019 ze dne 18. 04.
2019 společností EMONTAS s.r.o se sídlem Olomouc, Jiráskova 1273/7A, PSČ 779 00, IČ:
25883551 za úplatu 4.000 Kč, a zároveň pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy a
všech souvisejících dokumentů.
Výsledek hlasování: Pro 6x, Proti – nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Bod 4) Žádost pana Stanislava Zeidlera
V rámci tohoto bodu zastupitelé projednali žádost pana Zeidlera na bezúplatné převedení
budoucího pozemku par. č. 603/48 na parc. č. 603/2 v k.ú. Lužice u Šternberka. Bude to nová
příjezdová komunikace, jejíž součástí budou vodovodní a kanalizační přípojky. Poté proběhla
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krátká diskuse mezi panem Zlámalem a zastupiteli zakončená hlasováním zastupitelů o
následujícím návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lužice bere na vědomí žádost pana Staislava Zeidlera č.j. LUZ 650/2020
ze dne 25. 11. 2020, bytem Lužice č. p. 72 o bezúplatném převedení budoucí parcely č. 603/48
na parcele 603/2 v k. ú. Lužice u Šternberka do vlastnictví obce Lužice.
Výsledek hlasování: Pro 6x, Proti – nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Bod 5) Prodej obecních parcel č. 6139 a par. č. 6139/10
V rámci tohoto bodu předal předsedající slovo panu Mgr. Masopustovi, aby zastupitelům
přednesl postup v předmětné věci, tak jak jej zpracovala jeho advokátní kancelář. Následně
proběhla krátká diskuse, po které nechal předsedající hlasovat o následujícím návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje postup zpracovaný advokátní kanceláří Mgr. Ondřeje
Masopusta pro prodej pozemků parc. č. 6139/9 a parc. č. 6139/10 v k.ú. Šternberk ve
vlastnictví Obce Lužice.
Výsledek hlasování: Pro 4x (Mgr. Žaluda, Ing. Wrana, Orság, Mgr. Superata), Proti – 1x (Zlámal),
Zdrželi se – 1x (Bc. Novosadová).
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Bod 6) Program rozvoje obce Lužice na období 2019 – 2025 – aktualizace č. 2
V rámci tohoto bodu předsedající přednesl znění druhé aktualizace strategického dokumentu
obce Lužice. Tato navrhovaná změna se týkala investičních akcí. Po jejím přednesu proběhla
krátká diskuse, po které nechal předsedající hlasovat o následujícím návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje aktualizaci č. 2. strategického dokumentu „Program
rozvoje obce Lužice“ na období 2019 – 2025 s okamžitou platností.
Výsledek hlasování: Pro 4x (Mgr. Žaluda, Ing. Wrana, Orság, Mgr. Superata), Proti – nikdo,
Zdrželi se – 2x (Bc. Novosadová, Zlámal).
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Bod 7) Plán rozvoje sportu obce Lužice na období 2021 - 2022
V rámci tohoto bodu předsedající seznámil zastupitele s navrhovaným obsahem nového
strategického dokumentu, který musí mít obec schválený, a který se týká sportovní
infrastruktury. Poté nechal předsedající hlasovat o následujícím návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje strategický dokument „Plán rozvoje sportu obce Lužice
na období 2021 – 2022“ s okamžitou platností.
Výsledek hlasování: Pro 4x (Mgr. Žaluda, Ing. Wrana, Orság, Mgr. Superata), Proti – nikdo,
Zdrželi se – 2x (Bc. Novosadová, Zlámal).
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Bod 8) Změna č. 1 územního plánu
V rámci tohoto bodu předsedající společně s místostarostou panem Ing. Wranou informovali
zastupitele o návrhu ukončit stávající pořízení změny č. 1 ve zkráceném řízení, neboť důvody,
pro které tato změna byla schvalována, již odpadly. Nově s ohledem na přijaté žádosti ze strany
občanů navrhují, aby byla změna č. 1 pořízena v normálním režimu a byly do ní začleněny
všechny došlé žádosti.
Dále ing. Wrana informoval o výsledku poptávacího řízení na pořízení aktualizace stávající
územně plánovací dokumentace, jejímž výsledkem byla jedna cenová nabídka od Ing. arch.
Tempírové. Poté proběhla k oběma bodům krátká diskuse mezi zastupiteli, po které nechal
předsedající hlasovat o následujících návrzích usnesení:
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Lužice příslušné dle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“) v souladu s § 44 a § 55a stavebního zákona schvaluje ukončení pořizování změny č.
1 Územního plánu Lužice, která je pořizovaná zkráceným postupem.
Výsledek hlasování: Pro 6x, Proti – nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
2. Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje jako vítěze poptávacího řízení na pořízení aktualizace
stávající územně plánovací dokumentace obce Lužice dle aktuální katastrální mapy Ing.
arch. Evu Tempírovou, se sídlem profesora Fuky 1277/8, 779 00 Olomouc, která nabídla
nejnižší cenu 232.320 Kč vč. DPH, a zároveň pověřuje starostu obce podpisem všech
potřebných dokumentů.
Výsledek hlasování: Pro 6x, Proti – nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Bod 9) Obecně závazná vyhláška obce Lužice 5/2020 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
V rámci tohoto bodu zastupitelé rozhodovali o výše poplatku za komunální odpad pro rok
2021. Nejprve předsedající přednesl svůj návrh na navýšení poplatku ze 470 Kč na 500 Kč, poté
zastupitelé projednali návrh finančního výboru na navýšení částky na 520 Kč. Následovala
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krátká diskuse, během které se nejprve zastupitelé neshodli na nové navýšené částce, nicméně
nakonec nechal předsedající hlasovat o následujícím návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 5/2020, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Výsledek hlasování: Pro 5x (Mgr. Žaluda, Ing. Wrana, Orság, Bc. Novosadová, Zlámal), Proti –
1x (Mgr. Superata), Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Bod 10) Komunitní centrum a technické zázemí pro obec
V rámci tohoto bodu představil předsedající zpracovanou studii na vybudování komunitního
centra a technického zázemí pro obec na parcele č. 11. Následně proběhla krátká diskuse mezi
zastupiteli, po které nechal předsedající hlasovat o následujících návrzích usnesení:
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje záměr vybudování komunitního centra a technického
zázemí pro obec Lužice na pozemku parc. č. 11 v k.ú. Lužice u Šternberka.
Výsledek hlasování: Pro 5x (Mgr. Žaluda, Ing. Wrana, Orság, Bc. Novosadová, Zlámal), Proti –
1x (Bc. Novosadová), Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
2. Zastupitelstvo obce Lužice bere na vědomí architektonickou studii pro účely vybudování
komunitního centra a technického zázemí pro obec Lužice na pozemku parc. č. 11
zpracovanou společností COHAB Project, s.r.o, se sídlem Tomkova 57/27, 779 00 Olomouc.
Výsledek hlasování: Pro 6x, Proti – nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
3. Zastupitelstvo obce Lužice pověřuje místostarostu obce pana Ing. Radima Wranu
zajištěním poptávacího řízení za účelem vypracování projektové dokumentace na stavbu
„Komunitní centrum a technické zázemí pro obec Lužice“.
Výsledek hlasování: Pro 4x (Mgr. Žaluda, Ing. Wrana, Orság, Bc. Novosadová), Proti – 1x (Bc.
Novosadová), Zdrželi se – 1x (Zlámal).
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Bod 11) Dotace
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V rámci tohoto bodu představil předsedající nejprve akce, na které by rád požádal o dotaci
Ministerstvo pro místní rozvoj a poté ještě informoval o potřebě uzavřít smlouvu o poskytnutí
dotace ve výši 85.000 Kč mezi obcí Lužice a FC Lužice, z.s. , která je výsledkem schválené dotace
ze strany Olomouckého kraje, který poskytne dotaci ve výši 110.000 Kč na pořízení traktorové
sekačky včetně příslušenství. Následně proběhla krátká diskuse na jednotlivých akcích, po které
nechal předsedající hlasovat o následujících návrzích usnesení:
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Lužice souhlasí s podáním žádostí o dotaci na akci „Lužice – MK Za
křížem a Lužice – MK podél vodoteče Sitka“ z podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a
rozvoje venkova, dotační titul 117d8210A, Podpora obnovy místních komunikací
z Ministerstva pro místní rozvoj, a zároveň pověřuje starostu obce podpisem příslušných
dokumentů.
Výsledek hlasování: Pro 6x, Proti – nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
2. Zastupitelstvo obce Lužice souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce
parkoviště a odstavných ploch u MŠ Lužice“ z podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a
rozvoje venkova, dotační titul 117d8210C, Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní
infrastruktury z Ministerstva pro místní rozvoj, a zároveň pověřuje starostu obce podpisem
příslušných dokumentů.
Výsledek hlasování: Pro 6x, Proti – nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
3. Zastupitelstvo obce Lužice souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce
střechy budovy Mateřské školy Lužice a rekonstrukce zasedací místnosti a knihovny v budově
Obecního úřadu z podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul
117d8210E, Rekonstrukce a přestavba veřejných budov z Ministerstva pro místní rozvoj, a
zároveň pověřuje starostu obce podpisem příslušných dokumentů.
Výsledek hlasování: Pro 5x (Mgr. Žaluda, Ing. Wrana, Orság, Mgr. Superata, Bc. Novosadová),
Proti – nikdo, Zdrželi se – 1x (Zlámal).
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
4. Zastupitelstvo obce Lužice souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci „Vybudování
dětského hřiště a koloběžkové dráhy na zahradě Mateřské školy Lužice“ z podprogramu
117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210H, Podpora budování a
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obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku z Ministerstva pro místní rozvoj, a zároveň
pověřuje starostu obce podpisem příslušných dokumentů.
Výsledek hlasování: Pro 6x, Proti – nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
5. Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Lužice a FC Lužice, z.s o
poskytnutí dotace ve výši 85.000 Kč na výdaje spojené s pořízení traktorové sekačky včetně
příslušenství, a zároveň pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 5x (Mgr. Žaluda, Ing. Wrana, Orság, Mgr. Superata, Zlámal), Proti –
nikdo, Zdrželi se – 1x (Bc. Novosadová).
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
Bod 12) Mateřská škola Lužice
V rámci tohoto bodu zastupitelé projednali návrh rozpočtu mateřské školy na rok 2021.
V průběhu diskuse nad tímto návrhem našli zastupitelé několik nesrovnalostí, kvůli kterým se
rozhodli, že navrhovaný rozpočet neschválí a vrátí se k němu na nejbližším zasedání
zastupitelstva, až bude opraven.
Projednáno
Bod 13) Žádost charity Šternberk
V rámci tohoto bodu předsedající přednesl žádost charity Šternberk na poskytnutí finančního
příspěvku z rozpočtu obce Lužice. Žádost byla na částku 26.000 Kč, která vycházela z nové
metodiky pro výpočet, kterou doporučil Mikroregion Šternberk na svém zasedání. S tímto
návrhem výpočtu zastupitelé nesouhlasili a rozhodli se poskytnout stejnou finanční pomoc jako
v loňském roce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje žádost Charity Šternberk o poskytnutí finančního
příspěvku z rozpočtu obce Lužice na rok 2021 ve výši 20.000 Kč, a zároveň pověřuje starostu
obce podpisem příslušných dokumentů.
Výsledek hlasování: Pro 6x, Proti – nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
Bod 14) Rozpočet obce na rok 2021
V rámci tohoto bodu předsedající předal slovo paní Švédové, které představila návrh rozpočtu
na příští rok. Po krátké diskusi nechal předsedající hlasovat o následujících návrzích usnesení:
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje rozpočet obce Lužice na rok 2021.
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Výsledek hlasování: Pro 4x (Mgr. Žaluda, Ing. Wrana, Orság, Mgr. Superata), Proti – nikdo,
Zdrželi se – 2x (Zlámal, Bc. Novosadová).
Usnesení č. 21 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
2. Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje závazné ukazatele rozpočtu v rozsahu příjmů
9,704.627 Kč, výdajů 16,204.627 Kč a financován 6,500.000. Kč.
Výsledek hlasování: Pro 4x (Mgr. Žaluda, Ing. Wrana, Orság, Mgr. Superata), Proti – nikdo,
Zdrželi se – 2x (Zlámal, Bc. Novosadová).
Usnesení č. 22 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
3. Zastupitelstvo obce Lužice zmocňuje starostu obce Lužice ke schvalování a provádění
rozpočtových opatření takto:
• přesuny finančních prostředků během roku v rámci jednotlivých schválených
ukazatelů rozpočtu - mezi položkami tříd u příjmů a mezi položkami
paragrafů u výdajů,
•

k provádění rozpočtového opatření v rozsahu do 500.000 Kč za jedno
rozpočtové opatření v jednom kalendářním měsíci,

•

rozpočtové opatření v částkách vyšších může starosta obce provádět
samostatně jen v případech:

- rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů (jejich
přijetí a případná realizace výdajů),
- upřesnění výše transferů dle schváleného SR případně dalších veřejných rozpočtů
- kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce nebo jí přímo řízené
organizace, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když
včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a kde může dojít ke škodám z důvodu
časového prodlení,
- poslední rozpočtové opatření za období od posledního zasedání ZO v kalendářním roce
v plném rozsahu v příjmech i výdajích.
Výsledek hlasování: Pro 4x (Mgr. Žaluda, Ing. Wrana, Orság, Mgr. Superata), Proti – nikdo,
Zdrželi se – 2x (Zlámal, Bc. Novosadová).
Usnesení č. 23 bylo schváleno.

Bod 15) Střednědobý rozpočet na roky 2022 - 2025
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V rámci tohoto bodu předsedající předal slovo paní Švédové, které představila návrh
střednědobého rozpočtu na roky 2022 - 2025. Po krátké diskusi nechal předsedající hlasovat o
následujících návrzích usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Lužice na roky 2022
až 2025.
Výsledek hlasování: Pro 4x (Mgr. Žaluda, Ing. Wrana, Orság, Mgr. Superata), Proti – nikdo,
Zdrželi se – 2x (Zlámal, Bc. Novosadová).
Usnesení č. 24 bylo schváleno.
Bod 16) Ostatní
V rámci bodu ostatní sdělil předsedající, že již nemá další body k projednání a vyzval
zastupitele, zda nemají ještě nějaká témata k projednání. Slovo si vzal pan Zlámal, který
informoval o tom, že obecní parcela par. č. 617/7 je částečně zabrána ze strany soukromé
osoby. Následně proběhla krátká diskuse s tím, že se starosta zavázal, že ve spolupráci
s advokátní kanceláří Mgr. Masopusta vymyslí postup, jak současnou situaci vyřešit.
Druhý dotaz se pak týkal par. č. 437/4.
V čase 22.05 otevřel předsedající diskusi a slovo si vzal pan Kořínek, který se nejprve dotázal,
kdy bude na obci konečně dostatek odpadkových košů včetně těch na psí exkrementy a pak,
že v lokalitě Kout někteří občané nevhodně parkují a brání průjezdu ostatních vozidel.
V čase 22. 12 bylo zasedání ukončeno.
Součásti zápisu je i pořízený zvukový záznam, který je uložen na Obecním úřadu v Lužici.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

Zápis byl vyhotoven dne 14. prosince 2020

Zapisovatel:

Marcela Švédová

Ověřovatelé: Ing. Radim Wrana

…………………………………….
…….……………………………. dne …………………………………………

Ověřovatelé: Mgr. Tereza Superata …………………………………… dne …………………………………………
Starosta:

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