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Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Lužice,
konaného dne 15.12. 2021, od 18:30 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Lužice (dále jako „zasedání ZO Lužice“) bylo zahájeno v 18.33
hodin starostou obce Mgr. Jaroslavem Žaludou (dále jako „předsedající“), který omluvil
z dnešního jednání Mgr. Terezu Superatu a oznámil, že pan Orság dorazí později.
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající určil zapisovatelem dnešního zasedání paní Švédovou a jako ověřovatele zápisu
Ing. Wranu a pana Hlaváčka. Určené osoby s pověřením souhlasily.
Schválení programu
Následně předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zveřejněným na úřední desce,
a vyzval k doplnění programu. Jelikož nikdo ze zastupitelů neměl návrh na doplnění, nechal
předsedající hlasovat o následujícím usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje následující program dnešního zasedání.

1. Kontrola splnění usnesení a podnětů z předešlých zasedání
2. Prodej obecního pozemku parc. č. 293/1
3. Ekostabilizační opatření v lokalitě Za Zídkami – Stádelský rybník
4. Sportovně-rekreační plocha
5. Dotace 2022
6. Odpadové hospodářství svazku obcí
7. Obecně závazné vyhlášky obce Lužice
8. MŠ Lužice
9. Střednědobý rozpočet MŠ Lužice na roky 2022 – 23
10. Rozpočet obce a MŠ Lužice na rok 2022
11. Ostatní
Výsledek hlasování: Pro - 4x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Bod 1) Kontrola splnění usnesení a podnětů z předešlých zasedání
Předsedající seznámil přítomné s obsahem posledního zasedání a konstatoval, že všechny
úkoly byly splněny.
V 18:40 dorazil na jednání pan Karel Orság.
1

2

Bod 2) Prodej obecního pozemku parc. č. 293/1
V rámci tohoto bodu zastupitelé projednali záměr prodeje části obecní parcely č. 293/1 o
výměře 120 m2. V rámci diskuse, které se zúčastnil i přítomný pan ……., bylo zjištěno, že
stavební úřad má problém s rozdělením pozemku, a že bude nutné geometrický plán
přepracovat. Ze strany vedení obce bylo přislíbeno zajištění jednání na stavebním úřadě ve
Šternberku za účelem vyřešení této situace. Na závěr bodu se zastupitelé rozhodli, že samotný
prodej schválí, proto nechal předsedající hlasovat o následujícím znění usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje prodej části obecního pozemku parc. č. 293/1 nacházející
se v katastrálním území Lužice u Šternberka o výměře 120 m2 a dle vyhotoveného
geometrického plánu č. 575-80/2021 nově označeného jako par. č. 293/3, za úplatu 38.160
Kč panu JW, a zároveň pověřuje starostu obce podpisem příslušných dokumentů souvisejících
s prodejem.
Výsledek hlasování: Pro - 5x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Bod 3) Ekostabilizační opatření v lokalitě Za Zídkami – Stádelský rybník
V rámci tohoto bodu byla zastupitelům představena finální verze studie proveditelnosti a to
přímo Ing. Remešem. Po krátké diskusi nechal předsedající hlasovat o následujícím usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje vyhlášení poptávacího řízení za účelem vyhotovení
projektové dokumentace na akci „ekostabilizačního opatření v obci Lužice“, a zároveň
pověřuje starostu obce jeho realizací.
Výsledek hlasování: Pro 4x (Mgr. Žaluda, Ing. Wrana, Hlaváček, Orság), Proti - nikdo, Zdrželi se
– 1x (Zlámal).
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Bod 4) Sportovně rekreační plocha
V rámci tohoto bodu byla zastupitelům představena studie využitelnosti parcely č. 11, kde by
mohla vzniknout sportovně rekreační plocha a to opět přímo Ing. Remešem. Po krátké diskusi
nechal předsedající hlasovat o následujícím usnesení:
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje studii pořízenou Ing. Ondřejem Remešem, se
sídlem Nové Domky 131, 747 56 Dolní Životice, IČ: 75351153 za účelem vybudování místa
pro volnočasové aktivity v rámci akce „sportovně-rekreační plocha Lužice“.
Výsledek hlasování: Pro 5x., Proti - nikdo, Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
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2. Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje vyhlášení poptávacího řízení za účelem vyhotovení
projektové dokumentace na akci „sportovně-rekreační plocha, a zároveň pověřuje starostu
obce jeho realizací.
Výsledek hlasování: Pro 4x (Mgr. Žaluda, Ing. Wrana, Hlaváček, Orság), Proti - nikdo, Zdrželi se
– 1x (Zlámal).
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Bod 5) Dotace 2022
V rámci tohoto bodu předsedající informoval o získání dotace ze strany spolku FC Lužice, z.s.
ve výši 70.000 Kč za účelem pořízení dvou velkoobjemových kontejnerů, přičemž obec Lužice
by se měla na tomto pořízení finančně spolupodílet. Jelikož k dnešnímu dni nebyla známa
konečná nejnižší nabídka, bylo dohodnuto, že příspěvek obce bude činit 70.000 Kč. Po krátké
diskusi nechal předsedající hlasovat o následujícím usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Lužice a FC Lužice, z.s. o
poskytnutí dotace ve výši 70. 000 Kč na výdaje spojené s nákupem dvou kusů
velkoobjemových kontejnerů, které budou sloužit na ukládání bioodpadu a stavebního
odpadu, a zároveň pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 5x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Bod 6) Odpadové hospodářství svazku obcí
V rámci tohoto bodu předsedající předal slovo místostarostovi Ing. Wranovi, aby informoval o
aktuální situaci v projektu „Door to door“. Bylo sděleno, že obec již má fyzicky na obecním
domě nové nádoby na papír a plast, čeká se na nádoby na komunální odpad. Realizace tohoto
projektu by měla začít od 1. dubna 2021. Bude nutné informovat občany a zohlednit vyšší cenu
za odvoz do místního poplatku za komunál. Po krátké diskusi přešel předsedající k dalšímu
bodu, který s tímto přímo souvisel.
Bod 7) Obecně závazné vyhlášky obce Lužice
V rámci tohoto bodu zastupitelé projednali dvě obecně závazné vyhlášky. Ta první se týkala
místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Předsedající nejprve vyzval
předsedu finančního výboru, aby seznámil zastupitele s návrhem finančního výboru na výši
poplatku pro rok 2022. Pan Zlámal sdělil, že finanční výbor si nic nepřipravil, a že souhlasí
s navrženou částkou, která byla zpracována ze strany obecního úřadu, a která hovořila o tom,
že skutečné náklady za loňský rok činili na jednoho poplatníka částku 772 Kč. Následně si vzal
slovo předsedající, který navrhl částku 620 Kč, se kterou souhlasil pan Hlaváček. Dále se vyjádřil
pan Orság, který by navrhl částku výrazně vyšší, ale rozumí tomu, proč předsedající navrhl
částku nižší, jelikož ten to bere jako službu občanům. Po další krátké diskusi vznikl kompromisní
návrh na částku 650 Kč, se kterou vyjádřili souhlas i pan Hlaváček, Orság i Ing. Wrana. Pan
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Zlámal poté vzal svůj návrh zpět, stejně jako předsedající o částce 620 Kč a hlasovalo se pouze
o návrhu obecně závazné vyhlášky s částkou 650 Kč.
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Lužice č. 13/2021, o
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Výsledek hlasování: Pro 4x (Mgr. Žaluda, Ing. Wrana, Hlaváček, Orság), Proti - nikdo, Zdrželi
se – 1x (Zlámal).
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Poté předsedající ještě seznámil s doporučeními ze strany Ministerstva vnitra ohledně obecně
závazné vyhlášky o stanovené obecního systému odpadového hospodářství, ve které je nutné
odstranit bod týkající se nakládání s textilem, jelikož ten nemáme blíže upravený.
Návrh usnesení:
2. Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Lužice č. 14/2021, o
stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Výsledek hlasování: Pro - 5x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Bod 8) Mateřská škola Lužice
V rámci tohoto bodu předsedající informoval zastupitele o pořízení kombinovaného sporáku
ze strany mateřské školy. K tomu si vzal slovo pan Zlámal, který poukázal na cenu sporáku, že
on našel cenu levnější. To bylo vzato na vědomí, jelikož sporák již byl fyzicky ve školce a k jeho
instalaci dojde ve čtvrtek. Tento sporák půjde do majetku mateřské školy, která však na jeho
nákup potřebuje investiční příspěvek. Dále pak předsedající informoval o žádosti mateřské
školy o dofinancování provozu mateřské školy pro rok 2021 a to částkou 70.000 Kč. Po krátké
diskusi nad oběma body nechal předsedající hlasovat o následujících usneseních.
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje poskytnutí investičního příspěvku Mateřské škole
Lužice, p.o. ve výši 112.167 Kč za účelem pořízení kombinovaného sporáku, a zároveň
pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 4x (Mgr. Žaluda, Ing. Wrana, Hlaváček, Orság), Proti - nikdo, Zdrželi
se – 1x (Zlámal).
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
2. Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje zvýšení příspěvku na provoz Mateřské školy Lužice,
p.o. o 70.000 Kč za účelem dofinancování rozpočtu pro rok 2021.
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Výsledek hlasování: Pro - 5x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Bod 9) Střednědobý rozpočet MŠ Lužice na roky 2022 – 23
V rámci tohoto bodu předsedající informoval o dodatečném schválení střednědobého
rozpočtu mateřské školy. Po krátké diskusi nechal předsedající hlasovat o následujícím
usnesení.
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Mateřské školy
Lužice, p.o. na roky 2023 až 2024.
Výsledek hlasování: Pro 5x, Proti – nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Poté co zastupitelé projednali další body programu, zjistili, že v přijatém usnesení byla chyba
v letopočtech, kdy správně mělo být 2022 až 23. Proto zastupitelé nejprve schválené
usnesení revokovali a následně schválili opravené usnesení.
Návrh usnesení:
2. Zastupitelstvo obce Lužice revokuje usnesení č. 11 ze dne 15. 12. 2021.
Výsledek hlasování: Pro 5x, Proti – nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
3. ZO Lužice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Mateřské školy Lužice, p.o. na
roky 2022 až 2023.
Výsledek hlasování: Pro 5x, Proti – nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
Bod 10) Rozpočet obce Lužice a MŠ Lužice na rok 2022
V rámci tohoto bodu zastupitelé projednali jednak předložený návrh rozpočtu obce na příští
rok, který byl sestaven ze strany obecního úřadu, jelikož finanční výbor ani v tomto případě
návrh nezpracoval a tudíž nepředložil. Po krátké diskusi ještě předsedající informoval, že
správně by měli projednat i návrh rozpočtu pro mateřskou školu, ale jelikož ten nebyl řádně
zveřejněn po stanovenou dobu, musí rozhodnutí o něm odložit na nejbližší zasedání. Poté
nechal předsedající hlasovat o následujících usneseních.
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje rozpočet obce Lužice na rok 2022.
Výsledek hlasování: Pro 5x, Proti – nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 12 bylo schváleno
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Návrh usnesení:
2. Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje závazné ukazatele rozpočtu v rozsahu příjmů
6,069.162 Kč, výdajů 15,019.162 Kč a financování 8,950.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5x, Proti – nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
3. ZO 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 5x, Proti – nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Bod 11) Ostatní
V rámci tohoto bodu předsedající sdělil, že má ještě tři věci k projednání.
1. Smlouva pro umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování
Dále předsedající seznámil zastupitele detailně o obsahu smlouvy a podmínkách provozování
Z-Boxu společnosti Zásilkovna s.r.o. Po krátké diskusi nechal hlasovat o tomto usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje zveřejnění záměru o pronájmu plochy o výměře 1,4 m2
nacházející se na parc. č. 440/3 v k.ú. Lužice u Šternberka za účelem umístění automatu
sloužícího k vydávání zásilek Z-BOX výše uvedené společnosti.
Výsledek hlasování: Pro 5x, Proti – nikdo, Zdrželi se – nikdo.
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Usnesení č. 15 bylo schváleno.
2. Obecní úřad
Dále předsedající požádal zastupitele o projednání a schválení usnesení, kterým by se zvýšil
počet zaměstnanců na obecním úřadě. Snahou je získat další zaměstnance na půl úvazek,
kteří by pomohli se zajištěním údržby obce a chodu úřadu. Po krátké diskusi nechal hlasovat
o následujícím usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje navýšení celkového počtu zaměstnanců Obecního
úřadu Lužice na šest míst, přičemž tři místa budou určená na údržbu obce, dvě místa na
zajištění provozu obecního úřadu a jedno místo na zajištění správy fotbalového areálu, to
vše s účinností od 1. 2. 2022.
Výsledek hlasování: Pro 4x (Mgr. Žaluda, Ing. Wrana, Hlaváček, Orság), Proti - nikdo, Zdrželi
se – 1x (Zlámal).
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
3. Trestní oznámení
Posledním bodem bylo trestní oznámení, které se týkalo uzavírání pachtovních smluv. Proto
se předsedající obrátil jednotlivě na přítomné a zeptal se jich, zda o tomto něco neví. Ti
odpověděli, že ne až na pana Zlámala, který sdělil, že to byl on, kdo trestní oznámení podal.
Následně v čase 20:57 otevřel předsedající diskusi, v rámci které si vzal slovo pan Zlámal a
postupně se zastupiteli prodiskutoval témata:
•
•
•

cyklostezka Lužice – Stádlo
Hnoják
Výsadba zeleně

Předsedající v čase 21:20 ukončil zasedání.
Součásti zápisu je pořízený zvukový záznam, který je uložen na Obecním úřadu v Lužici.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne 20. prosince 2021
Zapisovatel:

Marcela Švédová

…………………………………..dne………………………………………….

Ověřovatelé: Vladimír Hlaváček

……………….…………………… dne …………………………………………

Ověřovatelé: Ing. Radim Wrana

…………………………………… dne …………………………………………

Starosta:

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