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Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Lužice,
konaného dne 19. 1. 2022, 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“).
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající určil zapisovatelem dnešního zasedání paní Švédovou a jako ověřovatele zápisu
Mgr. Terezu Superata a Karla Orsága. Určené osoby s pověřením souhlasily.
Schválení programu
Následně předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zveřejněným na úřední desce.
Poté sám navrhl program doplnit o čtyři nové body „Žádost SDH Lužice“, „Smlouva o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-8021705/VB/001
Lužice, p. č. 72/4 – připojení kNN, vNN „Smlouva o právu provést stavbu a smlouva budoucí o
právu služebnosti mezi obcí Lužice a Ing. Pešoutem“, „Žádost o umístění bezpečnostního
zrcadla“ a bod „Ostatní“ odstranit. Jelikož nikdo další již návrh na doplnění programu neměl,
nechal předsedající hlasovat o následujícím usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje doplnění programu o body „Žádost SDH Lužice“,
„Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV -128021705/VB/001 Lužice, p. č. 72/4 – připojení kNN, vNN „Smlouva o právu provést stavbu a
smlouva budoucí o právu služebnosti mezi obcí Lužice a Ing. Pešoutem“, „Žádost o umístění
bezpečnostního zrcadla“ a schvaluje odstranění bodu „Ostatní“.
Výsledek hlasování: Pro - 6x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Poté předseda přečetl nově navržený program zasedání a nechal hlasovat o následujícím
usnesení:
Návrh usnesení:

1. Kontrola splnění usnesení a podnětů z předešlých zasedání
2. Zprávy finančního výboru
3. Mateřská škola Lužice
4. Smlouva o ukládání odpadu mezi obcí Lužice a obcí Bohuňovice
5. Odpadové hospodářství svazku obcí Šternbersko, s.r.o.
6. Žádost FC Lužice, z.s. o poskytnutí dotace na činnost
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7. Dotace 2022
8. Ekostabilizační opatření v lokalitě Za Zídkami – Stádelský rybník
9. Žádost SDH Lužice o poskytnutí dotace na činnost
10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby č. IV-12-8021705/VB/001 Lužice, p. č. 72/4 – připojení kNN, vNN
11. Smlouva o právu provést stavbu a smlouva budoucí o právu služebnosti mezi obcí
Lužice a Ing. Pešoutem
12. Žádost o umístění bezpečnostního zrcadla
Výsledek hlasování: Pro - 6x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 2 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. Pouze u bodu „Prodej obecního pozemku parc. č. 293/1“ zmínil
místostarosta obce Ing. Wrana, že se nebude moc prodat část pozemku par. č. 293/1 panu
Wehsnerovi, protože se musí počkat na aktualizaci územního plánu, bez kterého není možné
pozemek rozdělit.
Bod 2) Zprávy finančního výboru
V rámci tohoto bodu předsedající informoval o vyhotovených zprávách finančního výboru č. 1,
2, 3 a 4/2022 a konstatoval, že ke zprávě č. 1 a 2 se nebude vyjadřovat, jelikož s nimi nesouhlasí.
Zprávy č. 3 a 4 v krátkosti přečetl. Poté vyzval ostatní zastupitele, zda se chtějí k daným
zprávám vyjádřit. Slovo si vzal předseda finančního výboru pan Zlámal, který přítomným
v kostce představil obsah jednotlivých zpráv. Následně si vzal slovo Mgr. Masopust, který
v reakci na zprávu č. 1, která se týká poskytování právních služeb jeho advokátní kanceláří ve
vztahu k obci, vyvracel tvrzení obsažená v této zprávě. Poté se strhla diskuse mezi ním a panem
Zlámalem o obsahu této zprávy. Jelikož následně již nikdo z přítomných zastupitelů neměl k
obsahu sepsaných zpráv žádný podnět, nechal předsedající hlasovat o následujícím znění
usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lužice bere zprávy finančního výboru č. 1, 2, 3 a 4/2022 na vědomí.
Výsledek hlasování: Pro - 5x ano (Mgr. Žaluda, Ing. Wrana, Orság, Mg. Superata, Hlaváček),
Proti – 1x (Zlámal), Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Po skončeném hlasování požádal o slovo pan Zlámal a navrhl s ohledem na výše uvedené
zprávy finančního výboru hlasovat o odvolání Mgr. Žaludy z funkce starosty obce, a to
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z důvodu špatného hospodaření s obecními prostředky. Dále navrhuje, aby se funkce starosty
obce ujal místostarosta obce Ing. Wrana.
Předsedající upozornil pana Zlámala, že tyto návrhy nesouvisí přímo s bodem 2, a proto
pokud chce o nich hlasovat, bude nutné nejprve hlasovat o doplnění programu o nový bod,
který nazval Odvolání starosty obce. Poté vyzval zastupitele, aby hlasovali o následujícím
usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lužice doplňuje program zasedání o nový bod „Odvolání starosty obce“.
Výsledek hlasování: Pro - 1x ano (Zlámal), Proti – 5x (Mgr. Žaluda, Ing. Wrana, Mgr. Superata,
Orság, Hlaváček), Zdrželi se – nikdo.
Usnesení nebylo schváleno.
Následně se o slovo přihlásil pan Hlaváček, s návrhem na odvolání předsedy finančního
výboru. Předseda opět upozornil, že je nutné nejprve hlasovat o doplnění programu o nový
bod „Odvolání předsedy finančního výboru“. Poté vyzval zastupitele, aby hlasovali o
následujícím usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lužice doplňuje program zasedání o nový bod „Odvolání předsedy
finančního výboru“.
Výsledek hlasování: Pro - 4x ano (Mgr. Žaluda, Ing. Wrana, Orság, Hlaváček), Proti – 2x
(Zlámal, Mgr. Superata), Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Bod 3) Odvolání předsedy finančního výboru
Protože byl návrh na doplnění schválen, nechal předsedající hlasovat o návrhu pana Hlaváčka
na odvolání předsedy finančního výboru:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lužice odvolává předsedu finančního výboru pana Filipa Zlámala a to
s okamžitou platností.
Výsledek hlasování: Pro - 4x ano (Mgr. Žaluda, Ing. Wrana, Orság, Hlaváček), Proti – 2x
(Zlámal, Mgr. Superata), Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 4a bylo schváleno.
Jelikož tímto přijatým bodem došlo k posunutí ostatních bodů, navrhl předsedající pro
přehlednost hlasovat o následujícím usnesení:
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lužice souhlasí s přečíslováním dalších bodů programu v návaznosti na
nově začleněný bod 3 „Odvolání předsedy finančního výboru“.
Výsledek hlasování: Pro - 5x ano (Mgr. Žaluda, Ing. Wrana, Orság, Mgr. Superata, Hlaváček),
Proti – nikdo, Zdrželi se – 1x (Zlámal),
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Bod 4) Mateřská škola Lužice, p.o.
V rámci tohoto bodu požádal předsedající o krátký komentář k předloženému návrhu
rozpočtu na rok 2022 přítomnou paní ředitelku Mgr. Hausnerovou. Následně proběhla krátká
diskuse. Na závěr požádala paní ředitelka o slovo a vysvětlila přítomným zastupitelům, proč
nemohla vyhovět panu Zlámalovi ve věci žádosti o doložení vyúčtování energií za poslední 3
roky. Pan Zlámal nedoporučil hlasovat o rozpočtu MŠ, dokud se neprošetří celé
hospodaření MŠ. V 19,08 opustil místnost pan Vladimír Hlaváček. Poté proběhla opět krátká
diskuse, zakončená hlasováním o následujícím usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje rozpočet Mateřské školy Lužice, p.o. na rok 2022 a
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 – 2024.
Výsledek hlasování: Pro 4x (Mgr. Žaluda, Ing. Wrana, Orság, Mgr. Superata),
Proti - 1x (Zlámal), Zdrželi se – nikdo
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
V 19,12 se vrátil do místnosti pan Vladimír Hlaváček.
Bod 5) Smlouva o ukládání odpadu mezi obcí Lužice a obcí Bohuňovice
V rámci tohoto bodu byl zastupitelům předložen návrh znění smlouvy o ukládání odpadu mezi
Obcí Lužice a Obcí Bohuňovice. Po krátké diskusi nechal předsedající hlasovat o následujícím
usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje uzavření smlouvy o ukládání komunálního odpadu mezi
obcí Lužice a obcí Bohuňovice, a zároveň pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6x., Proti - nikdo, Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Bod 6) Odpadové hospodářství svazku obcí Šternbersko s.r.o.
V rámci tohoto bodu zastupitelé projednali jednak návrh znění smlouvy o smlouvě budoucí
mezi obcí Lužice a společností Odpadové hospodářství svazku obcí Šternbersko a jednak
aktuální stav projektu „door tu door“. Ke smlouvě měl připomínky pan Zlámal, který v ní
postrádal řešení otázky vážení. Proto se zastupitelé po krátké diskusi dohodli, že pověří
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místostarostu obce Ing. Wranu, aby tuto otázku prověřil dříve, než bude smlouva podepsaná.
Následně zastupitelé diskutovali ještě nad projektem „door to door“, přičemž místostarosta
Ing. Wrana připomněl, že zavedení tohoto systému je plánované od 1. dubna 2022. Po uzavření
diskuse nechal předsedající hlasovat o následujícím usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Lužice schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě mezi obcí Lužice a
společností Odpadové hospodářství svazku obcí Šternbersko, s.r.o., IČ: 11810971, se sídlem
Dolany 58, 783 16 Dolany, a zároveň pověřuje starostu obce podpisem této smlouv y.
Zastupitelstvo pověřuje místostarostu obce Ing. Radima Wranu k jednání o dodatku č. 1
k této smlouvě, jehož předmětem by bylo řešení otázky vážení odpadu.
Výsledek hlasování: Pro - 5x ano (Mgr. Žaluda, Hlaváček, Orság, Mgr. Superata, Ing. Wrana),
Proti - 1x (Zlámal), Zdrželi se - nikdo
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Bod 7) Žádost FC Lužice, z.s.
V rámci tohoto bodu předsedající informoval zastupitele o žádosti FC Lužice, z.s. o dotaci na
činnost, přičemž pro letošní rok spolek požaduje o 25. tisíc více a to z důvodu rostoucích cen
energií. 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 na činnost ve výši 75.000 Kč, a zároveň pověřuje starostu obce podpisem
této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6x, Proti - nikdo, Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Bod 8) Dotace
V rámci tohoto bodu zastupitelé postupně projednali podklady zadávacích řízení pro akce
„Stezka pro chodce a cyklisty – Lužice – Stádlo“, „Výuková zahrada MŠ Lužice – dětské hřiště a
koloběžková dráha“, „Stavební úpravy obecního úřadu Lužice“ a „Rekonstrukce parkoviště a
odstavných ploch u MŠ Lužice“. Současně pro všechny tyto akce vybrali členy hodnotících
komisí. Dále předsedající informoval o možnosti podat dotaci z programu obnovy venkova
Olomouckého kraje, a to právě na akci „Rekonstrukce parkoviště a odstavných ploch u MŠ
Lužice“, kde je příspěvek až 600.000 Kč, dále ze stejného programu ale jiného dotačního titulu
na vyhotovení projektové dokumentace pro účely vybudování komunitního centra a
technického zázemí, a v neposlední řadě opět ze stejného programu ale jiného dotačního titulu
na zpracování územně plánovací dokumentace. Po krátkých diskuzích k jednotlivým bodům
nechal předsedající na závěr hlasovat o následujících usneseních:
Návrh usnesení:
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1) Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje textovou část zadávací dokumentace k podlimitní
veřejné zakázce na stavební práce, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53
zákona pro veřejnou zakázku s názvem „Stezka pro chodce a cyklisty – Lužice - Stádlo“, dále
text výzvy k podání nabídek, návrh textové části smlouvy o dílo, to vše zpracované
společností EUROPROJECT , Kpt. Jaroše 29 680 01 Boskovice, jakožto osoby pověřené
výkonem zadavatelských činností, a dále pověřuje starostu obce podpisem všech potřebných
dokumentů.
Výsledek hlasování: Pro 5x (Mgr. Žaluda, Mgr. Superata, Ing. Wrana, Hlaváček, Orság), Proti nikdo, Zdrželi se – 1x (Zlámal).
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
2) ZO Lužice jmenuje předsedou hodnotící komise pro akci „Stezka pro chodce a cyklisty –
Lužice – Stádlo“ Ing. Radima Wranu
Dalšími členy hodnotící komise jsou jmenováni Vladimír Hlaváček a Rostislav Wagner.
Výsledek hlasování: Pro 5x (Mgr. Žaluda, Mgr. Superata, Ing. Wrana, Hlaváček, Orság), Proti nikdo, Zdrželi se – 1x (Zlámal).
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
3) Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje textovou část zadávací dokumentace pro zadání
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Výuková zahrada MŠ Lužice
– dětské hřiště a koloběžková dráha“, dále text výzvy k podání nabídek, návrh textové části
smlouvy o dílo, to vše zpracované panem Danielem Vychodilem, Březce 718, 783 13
Štěpánov, jakožto osoby pověřené výkonem zadavatelských činností, a dále pověřuje
starostu obce podpisem všech potřebných dokumentů.
Výsledek hlasování: Pro 5x (Mgr. Žaluda, Mgr. Superata, Ing. Wrana, Hlaváček, Orság), Proti nikdo, Zdrželi se – 1x (Zlámal).
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
4) Zastupitelstvo obce Lužice jmenuje předsedou hodnotící komise pro akci „Výuková
zahrada MŠ Lužice – dětské hřiště a koloběžková dráha“ Mgr. Terezu Superata.
Dalšími členy hodnotící komise jsou jmenováni Klára Grohová a Pavla Dvořáčková.
Výsledek hlasování: Pro 5x (Mgr. Žaluda, Mgr. Superata, Ing. Wrana, Hlaváček, Orság), Proti nikdo, Zdrželi se – 1x (Zlámal).
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
5) Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje textovou část zadávací dokumentace pro zadání
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Stavební úpravy obecního
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úřadu Lužice“, dále text výzvy k podání nabídek, návrh textové části smlouvy o dílo, to vše
zpracované panem Danielem Vychodilem, Březce 718, 783 13 Štěpánov, jakožto osoby
pověřené výkonem zadavatelských činností, a dále pověřuje starostu obce podpisem všech
potřebných dokumentů.
Výsledek hlasování: Pro 5x (Mgr. Žaluda, Mgr. Superata Ing. Wrana, Hlaváček, Orság), Proti nikdo, Zdrželi se – 1x (Zlámal).
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
6) Zastupitelstvo obce Lužice jmenuje předsedou hodnotící komise pro akci „Stavební úpravy
obecního úřadu Lužice“ Karla Orsága. Dalšími členy hodnotící komise jsou jmenováni
Miroslav Školut a Petr Nedorostek.
Výsledek hlasování: Pro 5x (Mgr. Žaluda, Mgr. Superata, Ing. Wrana, Hlaváček, Orság), Proti nikdo, Zdrželi se – 1x (Zlámal).
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
7) Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje textovou část zadávací dokumentace pro zadání
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce parkoviště a
odstavných ploch u MŠ LUŽICE“, dále text výzvy k podání nabídek, návrh textové části
smlouvy o dílo, to vše zpracované panem Danielem Vychodilem, Březce 718, 783 13
Štěpánov, jakožto osoby pověřené výkonem zadavatelských činností, a dále pověřuje
starostu obce podpisem všech potřebných dokumentů.
Výsledek hlasování: Pro 5x (Mgr. Žaluda, Mgr. Superata, Ing. Wrana, Hlaváček, Orság), Proti nikdo, Zdrželi se – 1x (Zlámal).
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
8) ZO Lužice jmenuje předsedou hodnotící komise pro akci „Rekonstrukce parkoviště a
odstavných ploch u MŠ LUŽICE“ Mgr. Terezu Superata. Dalšími členy hodnotící komise jsou
jmenováni Mgr. Kristýna Hausnerová a Tereza Štefková.
Výsledek hlasování: Pro 5x (Mgr. Žaluda, Mgr. Superata, Ing. Wrana, Hlaváček, Orság), Proti nikdo, Zdrželi se – 1x (Zlámal).
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
9) Zastupitelstvo obce Lužice souhlasí s podáním žádosti z dotačního programu „Program
obnovy venkova Olomouckého kraje 2022, dotační titul č. 1 „Podpora budování a obnovy
infrastruktury obce“ za účelem Rekonstrukce parkoviště a odstavných ploch u MŠ LUŽICE, a
zároveň pověřuje starostu obce podpisem příslušných dokumentů.
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Výsledek hlasování: Pro 5x (Mgr. Žaluda, Mgr. Superata, Ing. Wrana, Hlaváček, Orság), Proti nikdo, Zdrželi se – 1x (Zlámal).
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
10) Zastupitelstvo obce Lužice souhlasí s podáním žádosti z dotačního programu „Program
obnovy venkova Olomouckého kraje 2022, dotační titul č. 2 „Podpora zpracování územně
plánovací dokumentace“, a zároveň pověřuje starostu obce podpisem příslušných
dokumentů.
Výsledek hlasování: Pro 5x (Mgr. Žaluda, Mgr. Superata, Ing. Wrana, Hlaváček, Orság), Proti nikdo, Zdrželi se – 1x (Zlámal).
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
11) Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo LUZ č. 1/2021 ze dne
8. 1. 2021 mezi obcí Lužice a Ing. arch. Evou Tempírovou, a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem tohoto dodatku.
Výsledek hlasování: Pro 5x (Mgr. Žaluda, Mgr. Superata, Ing. Wrana, Hlaváček, Orság), Proti nikdo, Zdrželi se – 1x (Zlámal).
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
12) Zastupitelstvo obce Lužice souhlasí s podání žádosti o dotaci z dotačního
programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2021, dotační titul č. 3. „Podpora
přípravy projektové dokumentace, za účelem vyhotovení projektové dokumentace pro účely
vybudování komunitního centra a technického zázemí pro obec Lužice, a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem příslušných dokumentů.
Výsledek hlasování: Pro 5x (Mgr. Žaluda, Mgr. Superata, Ing. Wrana, Hlaváček, Orság), Proti nikdo, Zdrželi se – 1x (Zlámal).
Usnesení č. 21 bylo schváleno.
Bod 9) Ekostabilizační opatření v lokalitě Za Zídkami
V rámci tohoto bodu předsedající informoval zastupitele o výsledku poptávacího řízení za
účelem vyhotovení projektové dokumentace. Po krátké diskusi nechal předsedající hlasovat o
následujícím usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje vítězem poptávacího řízení za účelem vyhotovení
projektové dokumentace na akci „Ekostabilizačního opatření v lokalitě Za Zídkami –
Stádelský rybník“ pana Ing. Ondřeje Remeše, IČ: 75351153, se sídlem Nové Domky 131, 747
56 Dolní Životice, který nabídl nejnižší cenu 387.000 Kč bez DPH, a zároveň pověřuje starostu

8

9

obce podpisem příslušné smlouvy o dílo a dalších dokumentů souvisejících s realizací této
akce.
Výsledek hlasování: Pro 5x (Mgr. Žaluda, Ing. Wrana, Hlaváček, Mgr. Superata, Orság), Proti nikdo, Zdrželi se – 1x (Zlámal).
Usnesení č. 22 bylo schváleno.
Bod 10) Žádost SDH Lužice o poskytnutí dotace na činnost
V rámci nově doplněného bodu předsedající informoval o podané žádosti SDH Lužice o dotaci
na činnost ve výši 50.000 Kč. Po krátké diskusi nechal předsedající hlasovat o následujícím
usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce 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 6x, Proti – nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 23 bylo schváleno.
Bod 11) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby č. IV-12-8021705/VB/001 Lužice, p. č. 72/4 – připojení kNN, vNN
V rámci tohoto bodu zastupitelé projednali návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodě o umístění č. IV-12-8021705/VB/001 Lužice, p. č. 72/4 – připojení
kNN, vNN. Jelikož nikdo neměl k danému návrhu žádné připomínky, nechal předsedající
hlasovat o následujícím usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení o zřízení
věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-8021705/VB/001 Lužice, p. č. 72/4 –
připojení kNN, vNN mezi obcí Lužice (dále jen „Budoucí povinná“) a společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02
(dále jen „Budoucí oprávněná) jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene podle § 25
odst. 4 energetického zákona. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné
umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných)
nemovitosti(tech), provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí
povinné výkon těchto práv strpět (dále jen „Věcné břemeno“), a zároveň pověřuje starostu
obce podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6x, Proti – nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 24 bylo schváleno
Bod 12) Smlouva o právu provést stavbu a smlouva budoucí o právu služebnosti
mezi obcí Lužice a Ing. Pešoutem
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V rámci tohoto bodu projednali zastupitelé dva návrhy smluv mezi obcí Lužice a Ing.
Pešoutem a to o právu provést stavbu a smlouvu budoucí o právu služebnosti. V rámci
diskuse bylo do smlouvy přidáno ještě ustanovení týkající se přípojky CETIN.

Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí
Lužice a panem Ing. Lubomírem Pešoutem, bytem Babice 83, jejímž předmětem je souhlas
obce Lužice s vybudováním vodovodní a kanalizační přípojky a přípojky CETIN k budoucímu
rodinnému domu Lužice p. č. 72/4 na dotčené nemovitosti, a zároveň pověřuje starostu
obce podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6x, Proti – nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 25 bylo schváleno
2. Zastupitelstvo obce Lužice schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti mezi obcí Lužice a panem Ing. Lubomírem Pešoutem, bytem Babice 83, jejímž
předmětem je budoucí souhlas obce Lužice se služebností, a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6x, Proti – nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 26 bylo schváleno
Bod 13) Žádost o umístění bezpečnostního zrcadla
V rámci posledního bodu projednali zastupitelé žádost paní Soldánové o umístění
bezpečnostního zrcadla, které by jim umožnilo bezpečný výjezd z garáže.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lužice pověřuje místostarostu obce Lužice pana Ing. Radima Wranu
vyřízením žádosti ze dne 17. 1. 2022 o umístění bezpečnostního zrcadla.
Výsledek hlasování: Pro 6x, Proti – nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 27 bylo schváleno
V čase 21.20 předsedající zasedání ukončuje.
Součásti zápisu je pořízený zvukový záznam, který je uložen na Obecním úřadu v Lužici.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne 29. ledna 2022
Zapisovatel: Marcela Švédová

…………………………………..dne………………………………………….
10

11

Ověřovatelé: Karel Orság

……………….………………….. dne …………………………………………

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

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