1

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Lužice,
konaného dne 14. 7. 2021, od 18.30 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Lužice (dále jako „zasedání ZO Lužice“) bylo zahájeno v 18.30
hodin starostou obce Mgr. Jaroslavem Žaludou (dále jako „předsedající“). Kontrolou prezenční
listiny bylo zjištěno, že je přítomno šest zastupitelů.
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající určil zapisovatelem dnešního zasedání pana Ing. Wranu a jako ověřovatele zápisu
Mgr. Terezu Superata a Vladimíra Hlaváčka. Určené osoby s pověřením souhlasily.
Schválení programu
Následně předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zveřejněným na úřední desce,
a následně požádal o doplnění jednoho bodu a to „Ostatní“. Poté nechal hlasovat o
následujícím návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje následující program dnešního zasedání.

1. Finanční dar obci Lužice u Hodonína

2. Charita Šternberk
3. Pacht obecních pozemků
4. Ekostabilizační opatření v lokalitě Za Zídkami – Stádelský rybník
5. Ostatní
Výsledek hlasování: Pro - 6x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Bod 1) Finanční dar obci Lužice u Hodonína
V rámci tohoto bodu nechal předsedající slovo zastupitelům, aby sdělili, zda souhlasí se
zasláním finančního daru obci Lužice u Hodonína, a pokud ano, aby se vyjádřili, v jaké výši tento
dar navrhují. Po krátké diskusi mezi zastupiteli, nechal předsedající hlasovat o následujícím
usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku obci Lužice u
Hodonína, se sídlem Česká 592/1, 696 18 Lužice, IČ: 44 16 43 43 ve výši 100.000 Kč za
účelem odstranění následků spojených s živelnou katastrofou.
Výsledek hlasování: Pro 6x, Proti – nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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Bod 2) Charita Šternberk
V rámci tohoto bodu zastupitelé projednali návrh na revokaci usnesení z posledního zasedání,
kdy schválili finanční příspěvek na pořízení sociálního auta Charitě Šternberk. Důvodem
revokace bylo zjištění, že finanční prostředky mají jít na účet firmy, která zajišťuje potisk
reklamy. Z toho důvodu se zastupitelé dohodli, že revokují již schválené usnesení, a zároveň
pověřují starostu, aby v rámci svých kompetencí zjistil bližší informace a případně následně
schválil výši příspěvku v částce 6.050 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lužice revokuje usnesení č. 19 ze dne 14. 6. 2021.
Výsledek hlasování: Pro 6x, Proti – nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Bod 3) Pacht obecních pozemků
V rámci tohoto bodu zastupitelé projednali předložený návrh pachtovní smlouvy a další
podmínky výběrového řízení. Po důkladném projití všem materiálů již nebylo hlasováno o
dalším usnesení v této záležitosti.
Bod 4) Ekostabilizační opatření v lokalitě Za Zídkami – Stádelský rybník
V rámci tohoto bodu zastupitelé projednali předložené dokumenty pro vyhlášení poptávacího
řízení. Po diskusi mezi zastupiteli nechal přesedající hlasovat o následujícím usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje vyhlášení poptávacího řízení za účelem vypracování
studie proveditelnosti ekostabilizačního opatření v obci Lužice, a zároveň pověřuje starostu
obce jeho realizací.
Výsledek hlasování: Pro 6x, Proti – nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Bod 5) Ostatní
V rámci tohoto bodu předsedající informoval o žádosti Domova seniorů na finanční příspěvek
na provoz. Po krátké diskusi mezi zastupiteli nechal hlasovat o následujícím usnesení:
Zastupitelstvo obce Lužice zamítá žádost o poskytnutí finančního daru na sociální služby ze
strany domova seniorů Komárov.
Výsledek hlasování: Pro 6x, Proti – nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Dalším bodem k projednání a diskusi byla výměna plynového sporáku v Mateřské škole.
Nejprve pan Hlaváček informoval o stávající situaci a poté navrhl, aby obec Lužice pořídila
sporák nový. Jelikož jeho cena bude pravděpodobně nad 40.000 Kč, musí jej pořídit obec. Dále
navrhl, aby se zároveň vyměnila i stávající digestoř.
2

3

V rámci dalších bodů bylo projednáno ještě vymáhání pohledávky za bývalou paní ředitelkou.
V čase 20.11 otevřel předsedající diskusi. Jelikož nikdo z přítomných se o slovo nepřihlásil,
ukončil předsedající v čase 20.12 zasedání.
Součásti zápisu je i pořízený zvukový záznam, který je uložen na Obecním úřadu v Lužici.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne 21. června 2021
Zapisovatel:

Ing. Radim Wrana

Ověřovatelé: Vladimír Hlaváček

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

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

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