Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Lužice,
konaného dne 29. dubna 2019, od 18:00 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Lužice (dále jako „zasedání ZO Lužice“) bylo zahájeno v 18.03
hodin starostou obce Mgr. Jaroslavem Žaludou (dále jako „předsedající“), který přivítal
přítomné spoluobčany a upozornil je, 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. Zároveň se zeptal
přítomných, zda ještě někdo si chce pořídit zvukový záznam z dnešního zasedání ZO Lužice.
Načež se přihlásil zastupitel pan Zlámal, že si pořizuje zvukový záznam. Následně se přihlásila
paní Wranová, že s tímto nesouhlasí, že si nepřeje, aby si pan Zlámal pořizoval svůj zvukový
záznam. Následně se strhla diskuse mezi občany a panem Zlámalem, který byla zakončena
tím, že pan Zlámal vyzval přítomné občany, že jestli se cítí poškozeni na svých právech,
konkrétně ochraně osobnosti, mají se obrátit na soud. Předsedající bod uzavřel s tím, že
nejprve vyzval spoluobčany, aby zvedli ruku ti, co se cítí ohroženi na svých právech (přihlásila
se polovina z přítomných spoluobčanů), a že tento jejich nesouhlas s pořizováním zvukového
záznamu ze strany pana Zlámala, bude uveden v zápisu z tohoto zasedání ZO Lužice.
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající určil zapisovatelem dnešnímu ustavujícího zasedání ZO Lužice paní Marcelu
Švédovou a jako ověřovatele zápisu pana Vladimíra Hlaváčka a paní Bc. Soňu Novosadovou.
Určené osoby s pověřením souhlasily.
Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zveřejněným na úřední desce. Poté se
zeptal ostatních zastupitelů, zda mají nějaký návrh na doplnění. Přihlásil se pan Zlámal, že má
dva body na doplnění a to „Revokaci usnesení č. 21 z ustavujícího zasedání“, a „Projednání
novely směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“.
Návrh usnesení:
ZO Lužice schvaluje návrh na doplnění bodu „Revokace přijatého usnesení č. 21 ze dne 10.
dubna 2019 “ a „Projednání novely směrnice k zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu“ do programu dnešního ustavujícího zasedání.
Výsledek hlasování: Pro - 3x ano (Zlámal, Bc. Novosadová, Ing. Wrana), Proti – 4x (Orság,
Mgr. Superata, Mgr. Žaluda a Hlaváček)), Zdrželi se 0.
Usnesení nebylo schváleno.
Poté se pan Zlámal přihlásil znovu o slovo a vysvětlil ostatním, proč chtěl přidat tyto dva body
do programu. Nejprve upozornil, že u přijatého usnesení č. 21 ze dne 10. dubna 2019 se
odkazuje na špatný paragraf a u směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu by
rád změnil ustanovení bodu 9. 1. Předsedající proto navrhl, oba tyto body včlenit do bodu 1
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programu, který se věnuje kontrole splnění usnesení z předešlých zasedání. Poté nechal
hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
ZO Lužice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1. Kontrola splnění usnesení a podnětů z předešlých zasedání ZO.
2. Program obnovy obce Lužice.
3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o ukládání odpadu na skládce v Bohuňovicích.
4. Přistoupení nových obcí do Mikroregionu Šternbersko.
5. Žádost SDH Lužice o poskytnutí dotace na činnost.
6. Žádost FC Lužice, z.s. o poskytnutí dotace na činnost.
7. Plán kulturně sportovních akcí pro rok 2019.
8. Pronájem části parcely č. 240 v k.ú. Lužice u Šternberka.
9. Čelní nakladač pro obecní traktor.
10. Rekonstrukce cesty Strukov – Šternberk.
11. Mateřská škola Lužice.
12. Vybudování zábradlí na rampě před vchodem do obchodu.
13. Žádost společnosti Synergion Jívová, s.r.o.
14. Stavba „Prodloužení dešťové kanalizace“.
15. Výstavba sociálního zázemí v prostorách areálu fotbalového hřiště.
16. Rozpočet obce na rok 2019.
17. Diskuse
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se - nikdo .
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Bod 1 – kontrola splnění usnesení a podnětů z předešlých zasedání ZO
Na úvod tohoto bodu nejprve předsedající přečetl všechna přijatá usnesení z posledního
zasedání a poté navrhl zastupitelům, aby projednali nesplněné úkoly z tohoto zasedání.
Zastupitelé začali projednávat chybějící členy všech zvolených výborů. Nejprve předsedající
vyzval předsedkyni kulturně sportovního výboru paní Mgr. Superata, zda má dva kandidáty a
jelikož měla, nechal o nich hlasovat.
Návrh usnesení:
ZO Lužice volí členem kulturně sportovního výboru paní Mgr. Pavlu Dvořáčkovou.
Výsledek hlasování: Pro – 7x, Proti - 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZO Lužice volí členem kulturně sportovního výboru paní Kláru Grohovou
Výsledek hlasování: Pro – 7x, Proti - 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
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Poté předsedající vyzval předsedu kontrolního výboru pana Hlaváčka, zda má připraveny dva
kandidáty a jelikož měl, nechal o nich hlasovat.
Návrh usnesení:
ZO Lužice volí členem kontrolního výboru pana Rostislava Wágnera.
Výsledek hlasování: Pro – 7x, Proti - 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZO Lužice volí členem kontrolního výboru pana Jiřího Dřímalku.
Výsledek hlasování: Pro – 7x, Proti - 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Poté předsedající vyzval předsedkyni finančního výboru Bc. Novosadovou, zda má připraveny
dva kandidáty a jelikož měla, nechal o nich hlasovat.
Návrh usnesení:
ZO Lužice volí členem finančního výboru pana Milana Soldána ml.
Výsledek hlasování: Pro – 7x, Proti - 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZO Lužice volí členem kontrolního výboru pana Filipa Zlámala.
Výsledek hlasování: Pro – 2x (Zlámal, Bc. Novosadová), Proti – 5x (Mgr. Žaluda, Ing. Wrana,
Orság, Hlaváček, Mgr. Superata), Zdrželi se 0.
Usnesení nebylo schváleno.
Předsedající poté vyzval předsedkyni finančního výboru, zda má ještě dalšího kandidáta
s ohledem na nezvolení pana Zlámala a jelikož neměla, požádal ji předsedající, aby si do
nejbližšího zasedání ZO Lužice připravila kandidáta nového.
Poté předsedající přečetl všechna přijatá usnesení na zasedání ZO Lužice v období mezi
řádnými a opakujícími se volbami. Následně navrhl, aby se nejprve hlasovalo o dvou bodech,
na které upozornil pan Zlámal.
Návrh usnesení:
ZO revokuje přijaté usnesení č. 21 ze dne 10. dubna 2019.
Výsledek hlasování: Pro – 7x, Proti - 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje novelu směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spočívající ve
změně bodu 9.1, kdy nově tento bod bude znít, že „Tuto směrnici vydává a provádět její
změny je oprávněno zastupitelstvo obce Lužice“.

3

Výsledek hlasování: Pro – 1x (Zlámal), Proti – 5x (Mgr. Žaluda, Ing. Wrana, Mgr. Superata,
Orság, Hlaváček), Zdrželi se – 1x (Bc. Novosadová).
Usnesení nebylo schváleno.
Poté předsedající navrhl hlasovat o revokaci přijatého usnesení č. 2. ze dne 16. ledna 2019,
kterým byla schválena novela směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, kterou
připravil pan Zlámal. Ten upozornil zastupitele před hlasováním, že pokud dojde k revokaci,
tak bude platit směrnice ve znění od 18. června 2018, která má řadu chyb, jako např.
odkazuje na špatná ustanovení zákona.
Návrh usnesení:
ZO revokuje přijaté usnesení č. 2 ze dne 16. ledna 2019.
Výsledek hlasování: Pro – 5x (Mgr. Žaluda, Ing. Wrana, Orság, Mgr. Superata a Hlaváček),
Proti – 1x (Zlámal), Zdrželi se – 1x (Bc. Novosadová).
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Poté předsedající navrhl hlasovat o revokaci přijatého usnesení č. 2. ze dne 11. února 2019,
ve kterém byl pan Ing. Chládek pověřen prověřením tvrzení v žádosti podané paní
Bolečkovou. Jelikož se starostovi mailem omluvil, že ze zdravotních důvodů nemůže svůj úkol
splnit, je nutné toto usnesení revokovat a pověřit někoho jiného. Ke splnění tohoto úkolu se
přihlásil místostarosta pan Orság.
Návrh usnesení:
ZO revokuje přijaté usnesení č. 2 ze dne 11. února 2019.
Výsledek hlasování: Pro – 6x (Mgr. Žaluda, Ing. Wrana, Orság, Mgr. Superata, Hlaváček a Bc.
Novosadová), Proti – 0, Zdrželi se – 1x (Zlámal).
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZO Lužice pověřuje místostarostu obce pana Karla Orsága prověřením doložených tvrzení v
žádosti podané paní Bolečkovou ve věci uložení údajně kontaminované zeminy na obecní
pozemek parc.č. 620/19 a to v termínu do nejbližšího zasedání zastupitelstva obce Lužice.
Výsledek hlasování: Pro – 7x, Proti - 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Bod 2) – program obnovy obce Lužice na léta 2019 - 2022
V tomto bodě předsedající přečetl návrh programu obnovy obce Lužice a poté navrhl, že by
postupně projednali všechny oblasti v tomto dokumentu uvedené a tím jej aktualizovali.
Zastupitelé začali projednávat oblast budování a obnova technické infrastruktury, když cca po
10 minutách padl návrh, že bude vhodnější se k tomuto bodu nejprve sejít na pracovní
schůzce a pak o něm rozhodovat na zasedání. Proto se zastupitelé dohodli na odložení tohoto
bodu na nejbližší zasedání ZO Lužice.
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Návrh usnesení:
ZO Lužice odkládá projednání bodu „Program obnovy obce Lužice na léta 2019 – 2022“ na
nejbližší zasedání zastupitelstva obce Lužice.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se - nikdo .
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Bod 3) – dodatek č. 2 ke smlouvě o ukládání odpadu na skládce v Bohuňovicích
Předsedající na úvod tohoto bodu informoval, že proběhla schůzka mezi ním a starostkou
obce Bohuňovice za účelem zvýšení ceny za 1 tunu odpadu o 100 Kč na 900 Kč a úpravě
celkového množství tun za rok, které může obec odvést na skládku do Bohuňovic na 85 tun
ročně.
Návrh usnesení:
ZO Lužice schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě uzavřené dne 29. 2. 2016 mezi obcí Lužice a
obcí Bohuňovice o ukládání odpadu na skládce ostatních odpadů skupiny S OO 3 v
Bohuňovicích, a zároveň pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se - nikdo .
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Bod 4) – přistoupení nových obcí do Mikroregionu Šternbersko
V rámci tohoto bodu informoval předsedající o zájmu obcí Hnojice, Strukov a Štěpánov
vstoupit do svazku dobrovolných obcí Mikroregionu Šternbersko, a že z toho důvodu je
nutné, aby všechny členské obce tento záměr projednali a schválili.
Návrh usnesení:
ZO Lužice schvaluje přistoupení obcí Hnojice, Strukov a Štěpánov do Mikroregionu
Šternbersko, schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zřízení dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Šternbersko a schvaluje Dodatek č. 3 k příloze č. 1 ke stanovám dobrovolného
svazku obcí Mikroregion Šternbersko.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se - nikdo .
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Bod 5) – žádost SDH Lužice o poskytnutí dotace na činnosti
V rámci tohoto bodu předsedající informoval o podané žádosti ze strany SDH Lužice na částku
50.000 Kč a nechal o tom hlasovat.
Návrh usnesení:
ZO Lužice schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Lužice a SDH Lužice o poskytnutí dotace na
činnost ve výši 50.000 Kč, a zároveň pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se - nikdo .
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
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Bod 6) – žádost spolku FC Lužice, z.s. o poskytnutí dotace na činnost
V rámci tohoto bodu předsedající informoval o podané žádosti ze strany FC Lužice, z.s. na
částku 50.000 Kč, přičemž následně proběhla krátká diskuse nad celkovými náklady za
energie v rámci provozu hřiště. Poté nechal předsedající hlasovat o tomto návrhu.
Návrh usnesení:
ZO Lužice schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Lužice FC Lužice, z.s. o poskytnutí dotace na
činnost ve výši 50.000 Kč, a zároveň pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se - nikdo .
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
Bod 7) – plán kulturně sportovních akcí
V rámci tohoto bodu předsedající seznámil přítomné s plánem kulturně sportovních akcí,
přičemž potvrdil, že bude i letos probíhat několik filmových večerů, ale bohužel termíny
promítání obdržel až dnes, proto nejsou ještě zařazeny v programu. Dále informoval o
plánovaném promítání nového dokumentu o Gustavu Frištenském. Mgr. Superata rovněž
připomněla ještě dvě plánované akce pro naše důchodce na podzim. Zastupitelé se následně
rozhodli tento bod odložit na příští zasedání, aby se nové akce mohly přidat do předloženého
plánu kulturně sportovních akcí. Paní Novosadová navrhla, aby do plánu kulturně sportovních
akcí byly zařazeny pouze akce budoucí.
Návrh usnesení:
ZO Lužice odkládá projednání bodu „Plán kulturně sportovních akcí na rok 2019“ na
nejbližší zasedání zastupitelstva obce Lužice.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se - nikdo .
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
Bod 8) – pronájem části parcely č. 240 v k.ú. Lužice u Šternberka
V rámci tohoto bodu předsedající informoval o jedné písemné a jedné telefonické žádosti
týkající se pronájmu části parcely č. 240, která slouží jako zahrádky. Zastupitelé se dohodli, že
bude vhodné komplexnější řešení, tedy pověřit někoho, kdo by zpracoval podklady týkající se
této parcely, jako jsou nájemci, cena pronájmu apod. K projednání by se zastupitelé vrátili na
nejbližším zasedání. Úkolem byl pověřen pan místostarosta Ing. Wrana.
Návrh usnesení:
ZO Lužice pověřuje místostarostu obce pana Ing. Radima Wranu zpracováním podkladů ve
věci pronájmu parcely č. 240 v k. ú. Lužice u Šternberka, a to do nejbližšího konání pracovní
skupiny zastupitelstva obce Lužice.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se - nikdo .
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
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Bod 9) – čelní nakladač pro obecní traktor
V rámci tohoto bodu předsedající sdělil, že na podnět pracovníka pana Nedorostka by se
mohl na obecní traktor pořídit čelní nakladač, který by se mohl využívat pro další obecní
záležitosti. Následně proběhla krátká diskuse, neboť předsedající požádal pana místostarostu
Orsága, aby seznámil přítomné s technickými parametry tohoto nakladače. Poté nechal
předsedající hlasovat o těchto návrzích usnesení.
Návrh usnesení:
ZO Lužice schvaluje záměr pořízení čelního nakladače pro obecní traktor.
Výsledek hlasování: Pro - 5x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se – 2x (Zlámal, Bc. Novosadová).
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZO Lužice pověřuje místostarostu obce pana Karla Orsága zajištěním průzkumu trhu za
účelem pořízení čelního nakladače pro obecní traktor.
Výsledek hlasování: Pro - 6x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se – 1x (Zlámal).
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
Bod 10) – rekonstrukce cesty Strukov - Šternberk
V rámci tohoto bodu předsedající informoval o došlém návrhu na uzavření smlouvy mezi obcí
Lužice a Olomouckým krajem v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí cesty Strukov –
Šternberk, v rámci které se ZO Lužice rozhodlo upravit intravilán obce o nové parkovací zálivy
a nechat si opravit stávají chodník o autobusové zastávky po obecní úřad. Následně
předsedající předal slovo panu místostarostovi Ing. Wranovi, který informoval, že
zkontroloval rozpočet pro tuto akci, a že je vše v pořádku. Poté nechal předsedající hlasovat o
tomto návrhu.
Návrh usnesení:
ZO Lužice schvaluje uzavření smlouvy č. 2019/01124/OI/OSM mezi obcí Lužice a
Olomouckým krajem o úhradě části nákladů na realizaci investiční akce „II. Strukov –
Šternberk“, a zároveň pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
Bod 11) – mateřská škola Lužice
V rámci tohoto bodu zastupitelé projednali dvě záležitosti, nejprve to byl odpisový plán na
rok 2019 a poté poskytnutí dotace na provoz mateřské školy na rok 2019. Jelikož zastupitelé
neměli připomínek, nechal předsedající hlasovat o těchto návrzích.
Návrh usnesení:
ZO Lužice schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Lužice a Mateřskou školou Lužice, p.o. o
poskytnutí dotace na provoz ve výši 300.000 Kč, a zároveň pověřuje starostu obce podpisem
této smlouvy.
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Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 21 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZO Lužice schvaluje odpisový plán MŠ Lužice na rok 2019.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 22 bylo schváleno.
Bod 12) – vybudování zábradlí na rampě před vchodem do obchodu
Předsedající vysvětlil zastupitelům, že důvodem vložení tohoto bodu do programu byl
požadavek našich občanů na vybudování zábradlí před vchodem do obchodu, protože
zejména ti méně mobilní občané mají potíže s chůzí do obchodu. Následně proběhla krátká
diskuse nad výslednou podobou zábradlí a jeho umístění, zda na rampu anebo na zeď
budovy. Než došlo na samotné hlasování, opustil ve 20,02 hod. průběh zasedání pan
Hlaváček, který se vrátil zpět ve 20,08 hod., tedy až poté, co byl tento bod projednán.
Návrh usnesení:
ZO Lužice schvaluje záměr vybudování zábradlí na rampě před vchodem do obchodu v obci
Lužice.
Výsledek hlasování: Pro - 6x ano, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 23 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZO Lužice pověřuje místostarostu obce pana Karla Orsága zajištěním průzkumu trhu za
účelem vybudování zábradlí na rampě před vchodem do obchodu v obci Lužice.
Výsledek hlasování: Pro - 6x ano, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 24 bylo schváleno.
Bod 13) – žádost společnosti Synergion Jívová, s.r.o.
V rámci tohoto bodu informoval předsedající o podaném návrhu dodatku č. 3 ze strany
společnosti Synergion Jívová a co je jeho obsahem. Ing. Wrana poté ještě doplnil a vysvětlil,
kudy by měl být položen elektrický kabel. Než však došlo na hlasování, požádal pan Zlámal,
aby se projednání tohoto bodu odložilo, protože neměl možnost vidět původní uzavřenou
smlouvu o smlouvě budoucí mezi obcí Lužice a společnosti Synergion Jívová s.r.o. Zastupitelé
se nakonec rozhodli pro odložení projednání tohoto bodu na nejbližší zasedání ZO Lužice.
Návrh usnesení:
ZO Lužice odkládá projednání bodu „Žádost společnosti Synergion Jívová“ na nejbližší
zasedání zastupitelstva obce Lužice.
Výsledek hlasování: Pro - 6x ano, Proti – 1x (Hlaváček), Zdrželi se – 0
Usnesení č. 25 bylo schváleno.
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Bod 14) – Stavba „Prodloužení dešťové kanalizace“
V rámci tohoto bodu si vzal úvodní slovo předsedající, který nejprve krátce shrnul dosavadní
vývoj a poté přečetl návrh Mgr. Novákové, jak by měla obec postupovat při vymáhání vzniklé
škody. Na závěr pak doplnil informaci o ukončení spolupráce s paní Mgr. Novákovou, neboť
ta podala výpověď a tím ukončila svoje zastupování v této věci. Poté proběhla delší diskuse,
kdy se střídali zejména pan Hlaváček, pan Zlámal a spoluobčané. Na závěr předsedající navrhl
hlasovat o těchto návrzích usnesení.
Návrh usnesení:
ZO Lužice bere na vědomí ukončení spolupráce mezi obcí Lužice a Mgr. Lucií Novákovou, ke
kterému došlo ze strany Mgr. Lucie Novákové dne 14. března 2019.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 26 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZO Lužice bere na vědomí dokument „Právní posouzení ve věci Prodloužený dešťové
kanalizace“ zpracovaný Mgr. Lucií Novákovou dne 11. 2. 2019.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 27 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZO Lužice pověřuje starostu obce zajištěním průzkumu trhu za účelem výběru nového
právního zástupce ve věcí stavby „Prodloužení dešťové kanalizace“, a to v termínu do
nejbližšího zasedání zastupitelstva obce Lužice.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 28 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZO Lužice pověřuje starostu obce, aby zajistil ve věci stavby „Prodloužení dešťové
kanalizace“ odstoupení od smlouvy o dílo uzavřené dně 1. 8. 2013 mezi obcí Lužice a panem
Josefem Hubeným, tak jak bylo obci doporučeno v právním posouzení vypracovaném paní
Mgr. Lucií Novákovou.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 29 bylo schváleno.
Bod 15) – Výstavba sociálního zázemí v prostorách areálu fotbalového hřiště
V rámci tohoto bodu si vzal úvodní slovo předsedající, který shrnul dosavadní vývoj v této
věci. Poté si vzal slovo pan Zlámal, který připomněl, že dle jeho názoru je stavba předražená,
že by měla obec investovat peníze na opravu komunikací. Paní Novosadová našla levnější
řešení (uni buňka se záchody), která by ušetřila 90 % nákladů. Pan Zlámal poté ještě vyzval
zastupitele, aby každý sdělil svůj postoj k této záležitosti. Následně proběhla krátká diskuse,
kdy převážil názor stavbu sociálního zázemí v areálu hřiště realizovat, ale zároveň se pokusit
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tuto stavbu postavit levněji i za cenu nějakých úprav v projektu. Na závěr se zastupitelé
dohodli, že letos tuto stavbu realizovat nebudou, že je důležité odstoupit od již uzavřené
smlouvy o dílo.
Návrh usnesení:
ZO Lužice se rozhodlo, že v souladu se smlouvou o dílo č. 134/18 uzavřenou mezí obcí Lužice
a společností Factory 2014, a.s. učiní prostřednictvím svého zástupce kroky vedoucí k
odstoupení od této smlouvy s výše uvedenou firmou.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 30 bylo schváleno.
V tento okamžik si vzal slovo místostarosta pan Orság a navrhl, aby obec mezitím vybudovala
novou přípojku elektřiny, kdy by se odstranil stávající sloup, a nová přípojka by byla vedena
v podzemí pod cestou.
Návrh usnesení:
ZO Lužice schvaluje záměr vybudování nové přípojky elektřiny do areálu fotbalového hřiště.
Výsledek hlasování: Pro - 5x ano, Proti – 0, Zdrželi se – 2x (Zlámal, Bc. Novosadová)
Usnesení č. 31 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZO Lužice pověřuje místostarostu pana Ing. Radima Wranu zajištěním průzkumu trhu za
účelem vybudování nové přípojky elektřiny do areálu fotbalového hřiště včetně podmínek
napojení.
Výsledek hlasování: Pro - 5x ano, Proti – 0, Zdrželi se – 2x (Zlámal, Bc. Novosadová)
Usnesení č. 32 bylo schváleno.
Bod 16) – rozpočet obce na rok 2019
V rámci tohoto bodu předal na úvod předsedající slovo paní Švédové, aby seznámila
zastupitele s plánovaným rozpočtem, který aktualizovala o schválené výdaje. Postupně
přečetla všechny položky na straně příjmů i výdajů. Poté nechal předsedající hlasovat o
těchto návrzích.
Návrh usnesení:
ZO Lužice schvaluje rozpočet obce Lužice na rok 2019.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 33 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZO Lužice schvaluje závazné ukazatele rozpočtu v rozsahu příjmů 5.669.187 Kč, výdajů
10.184.804 Kč a financování 4.515.617 Kč.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 34 bylo schváleno.
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Návrh usnesení:
ZO Lužice zmocňuje starostu obce Lužice k provádění položkových rozpočtových změn v
rámci jednotlivých paragrafů.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti – 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 35 bylo schváleno.
Bod 17) – diskuse
V rámci tohoto bodu předsedající přítomné krátce informoval o těchto dalších záležitostech





Body na další zasedání ZO Lužice
výsledek jednání valné hromady VHS Sitka, s.r.o.
sběr plastů v obci – zpoplatnění žlutých pytlů a změna svozu drobného plastu
prodejna ADAM – změna otevírací doby

V čase 22:02 otevřel předsedající diskusi. Jelikož nikdo z přítomných neměl již další téma
k projednání, bylo zasedání ZO Lužice v čase 22:03 ukončeno.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zvukový záznam

Zápis byl vyhotoven dne 6. května 2019.

Zapisovatel:

Marcela Švédová

Ověřovatelé: Vladimír Hlaváček

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

Ověřovatelé: Bc. Soňa Novosadová …………………………………… dne …………………………………………
Starosta:

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