Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Lužice,
konaného dne 10. června 2019, od 18:00 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Lužice (dále jako „zasedání ZO Lužice“) bylo zahájeno v 18.01
hodin starostou obce Mgr. Jaroslavem Žaludou (dále jako „předsedající“), který jednak
přivítal přítomné spoluobčany a upozornil je, že z průběhu dnešního ustavujícího zasedání ZO
Lužice bude obec pořizovat zvukový záznam a jednak se obrátil na pana Zlámala, zda si bude i
z dnešního zasedání pořizovat vlastní zvukový záznam, což bylo panem Zlámalem potvrzeno.
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající určil zapisovatelem dnešního ustavujícího zasedání ZO Lužice paní Marcelu
Švédovou a jako ověřovatele zápisu paní Mgr. Terezu Superata a pana Karla Orsága. 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 a jelikož nebyl vznesen žádný
návrh na doplnění, nechal předsedající hlasovat o stávajícím znění programu, přičemž se
zastupitelé dohodli, že vzhledem k přítomnosti paní ředitelky Bc. Pavlíny Vyvozilové z Charity
Šternberk a její žádosti o dřívější projednání jejího bodu, bude bod „Žádost Charity
Šternberk“ přesunout na druhé místo v programu.
Návrh usnesení:
ZO Lužice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1. Kontrola splnění usnesení a podnětů z předešlých zasedání ZO
2. Žádost Charity Šternberk
3. Plán kulturně sportovních akcí pro rok 2019
4. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
5. Pronájem části parcely č. 240 v k. ú. Lužice u Šternberka
6. Čelní nakladač pro obecní traktor
7. Vybudování zábradlí na rampě před vchodem do obchodu
8. Žádost společnosti Synergion Jívová
9. Žádost společnosti Emontas,s.r.o.
10. Žádost Linky bezpečí, z.s.
11. Změna bankovního institutu
12. Rekonstrukce komunikace „Za křížem“
13. Žádost paní Bolečkové ze dne 6. 5. 2019
14. Stavba „Prodloužení dešťové kanalizace“
15. Výstavba sociálního zázemí v prostorách areálu fotbalového hřiště
16. Rozpočet Mateřské školy Lužice na rok 2019
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17. Rozpočtová změna č. 2/2019
18. Účetní závěrka MŠ Lužice a obce Lužice za rok 2018 a závěrečný účet obce
za rok 2018
19. Ostatní
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 seznámil přítomné se všemi přijatými usneseními
z posledního zasedání a to včetně informace o splnění jednotlivých úkolů. Poté se obrátil na
předsedkyni finančního výboru, zda má připraveného nového kandidáta na chybějící místo
člena finančního výboru. Paní předsedkyně sdělila, že na člena svého výboru navrhuje pana
Miroslava Školuta. Proto nechal předsedající hlasovat o přijetí následujícího usnesení.
Návrh usnesení:
ZO Lužice volí členem finančního výboru pana Miroslava Školuta.
Výsledek hlasování: Pro – 7x, Proti - nikdo, Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Bod 2) – Žádost Charity Šternberk
Na úvod projednání tohoto bodu předal předsedající slovo paní ředitelce Vyvozilové, která
přítomné seznámila jednak s činností Charity Šternberk a jednak s počtem výkonů ve vztahu
k občanům naší obce. Poté přistoupili zastupitelé k projednání výše finančního příspěvku,
kterým přispějí na činnost Charity Šternberk. První návrh vznesl pan Ing. Wrana, který navrhl
zvednout částku z loňských 5.000 Kč na 15.000, druhý návrh vznesl pan Zlámal, který navrhl
částku 20.000 Kč. Poté se předsedající zeptal ostatních zastupitelů, zda se přiklání k prvnímu
či druhému návrhu. Jelikož převážil názor zvednout částku na 20.000 Kč, nechal předsedající
hlasovat nejprve o této výši.
Návrh usnesení:
ZO Lužice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost Charity Šternberk ve výši
20.000 Kč, a zároveň pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se - nikdo .
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Bod 3) – Plán kulturně sportovních akcí pro rok 2019
V rámci tohoto bodu projednali zastupitelé aktualizovaný plán kulturně sportovních akcí na
druhou polovinu tohoto roku. Po krátké diskusi mezi zastupiteli, došlo na samotné hlasování.
Návrh usnesení:
ZO Lužice schvaluje plán kulturně sportovních akcí na 2. polovinu roku 2019, a zároveň
pověřuje starostu obce k provádění případných změn a to vždy ve spolupráci s předsedkyní
kulturně sportovního výboru.
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Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se - nikdo .
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Bod 4) – Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
V rámci tohoto bodu zastupitelé projednali novelu směrnice k zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu (dále jen VZMR) zpracovanou předsedajícím. Ten na úvod seznámil přítomné
se základními změnami obsaženými v této novele, přičemž následně navrhl, aby se
zastupitelé vyjádřili, zda mají k této novele připomínky. Následně proběhla delší diskuse mezi
předsedajícím a panem Zlámalem nad obsahem předložené novely. Pan Zlámal jednak
informoval, že měl na její prostudování málo času, protože byla starostou zaslána až v neděli
ve 22,00 hodin, a že s ní nesouhlasí. Poté byly prodiskutovány připomínky pana Zlámala,
přičemž některé z nich byly odsouhlasené, (doslovné znění těchto připomínek je možné si
poslechnout na pořízeném zvukovém záznamu). Poté předsedající vyzval ostatní zastupitele,
aby navrhli výše tří kategorií VZMR a jejich finančních rozsah. První návrh vznesl pan Ing.
Wrana, který navrhl, aby VZMR I. kategorie byly v rozsahu 1Kč až 100.000 Kč, VZMR II.
kategorie byly v rozsahu 100.001 až 500.000 Kč a VZMR III. kategorie 500.001 – 2.000.000 Kč,
resp. do zákonné výše Kč. Druhý návrh vznesl pan Hlaváček, který navrhl, aby první kategorie
byla 1Kč až 200.000 Kč a ostatní by ponechal stejné. Třetí návrh podala paní Mgr. Superata,
která by první kategorii stanovila rozsahem 1 Kč až 50.000 Kč a zbytek by ponechala stejně.
Předsedající tedy nechal hlasovat o prvním návrhu, předneseným panem Ing. Wranou.
Návrh usnesení:
ZO Lužice schvaluje novelu směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce
Lužice a to s okamžitou platností.
Výsledek hlasování: Pro - 5x ano (Mgr. Žaluda, Ing. Wrana, Mgr. Superata, Orság, Hlaváček),
Proti – 2x (Zlámal, Bc. Novosadová), Zdrželi se - nikdo .
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Bod 5) – Pronájem části parcely č. 240 v k. ú. Lužice u Šternberka
V rámci tohoto bodu předsedající předal slovo panu Ing. Wranovi, který měl z minulého
zasedání za úkol zpracovat podklady pro dnešní projednání. Pan Ing. Wrana informoval, že
prošel smlouvy s nájemci, přičemž s ohledem k velmi nízké ceně za 1 m2, bude nutné
smlouvy vypovědět a stanovit novou cenu za 1 m2. Následně proběhla krátká diskuse nad
stanovením této ceny, kdy pan Zlámal navrhuje si nechat zpracovat znalecký posudek, pan
Hlaváček by vyšel z ceny obvyklé, která je v naší obci, paní Bc. Novosadová by ověřila cenu
v lokalitě ve Šternberku. Jelikož se zastupitelé nedokázali shodnout, bylo projednání tohoto
bodu ukončeno tím, že předsedající nechá zpracovat znalecký posudek, který bude sloužit
jako podklad pro další jednání s nájemci.
Bod 6) – Čelní nakladač pro obecní traktor
V rámci tohoto bodu předsedající předal slovo panu Orságovi, který byl na minulém zasedání
pověřený zpracování průzkumu trhu. Pan Orság informoval, že se mu podařilo oslovit dvě
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firmy, přičemž řádně zaslanou cenovou nabídku má pouze od společnosti Everoprojekt,
jelikož druhá firma nebyla přes opětovné urgence schopna cenovou nabídku zaslat. Následně
proběhla krátká diskuse nad využitím čelního nakladače zakončená samotným hlasováním.
Návrh usnesení:
ZO Lužice vybralo jako vítěze průzkumu trhu za účelem pořízení čelního nakladače na
obecní traktor společnost Everoprojekt, s.r.o., IČO: 055 47 393, se sídlem Janáčkova 301/3,
785 01 Šternberk, která nabídla cenu 129.470 Kč s DPH, a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem příslušné smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: Pro - 5x ano (Mgr. Žaluda, Ing. Wrana, Mgr. Superata, Orság, Hlaváček),
Proti - nikdo, Zdrželi se – 2x (Zlámal, Bc. Novosadová).
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Bod 7) – Vybudování zábradlí na rampě před vchodem do obchodu
V rámci tohoto bodu předsedající předal opět slovo panu Orságovi, který seznámil přítomné
z výsledkem průzkumu trhu, v rámci kterého obec obdržela jednu cenovou nabídku od
společnosti Baldomerus, s.r.o., která již vyráběla zábradlí před vchodem do obecního úřadu.
Následně zastupitelé přistoupili k hlasování.
Návrh usnesení:
ZO Lužice vybralo jako vítěze průzkumu trhu za účelem vybudování zábradlí na rampě před
vchodem do obchodu společnost Baldomerus, s.r.o., IČO: 27847683, se sídlem Litovelská
2510/12, 785 01 Šternberk, která nabídla cenu 30.250 Kč s DPH, a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem příslušné smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se - nikdo .
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Bod 8) – Žádost společnosti Synergion Jívová
V rámci tohoto bodu projednali zastupitelé předložený dodatek č. 3 ke stávající smlouvě,
kterým by se obec zavázala v budoucnu podepsat smlouvu o zřízení věcné břemene. V rámci
proběhlé diskuse padl návrh paní Novosadové, aby dodatek nebyl podepsán a aby obec
prověřila a navrhla jiné vedené kabelového vedení, protože pokud bychom s tím stávajícím
souhlasili, mohli bychom se připravit o potenciální možnost budoucí výstavby rodinných
domů, která by mohla přinést do rozpočtu víc peněz. Zastupitelé se nakonec k tomuto názoru
přiklonili a souhlasili, že závazek obce uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene nechají dle
stávající dodatku č. 2 vypršet k 30. červnu 2019 a vejdou v jednání se společností Synergion
Jívová, s.r.o.
Bod 9) – Žádost společnosti Emontas,s.r.o.
V rámci tohoto bodu zastupitelé rozhodovali o schválení návrhu smlouvy o zřízení věcného
břemene mezi obcí Lužice a společnosti ČEZ Distribuce v rámci výstavby dvou rodinných
domů, konkrétně paní Smrčkové a Studené. Zastupitelé s návrhem smlouvy souhlasili, jen
upravili úplatu za zřízení věcného břemene z navrhovaných 1.000 Kč na 3.000 Kč.
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Návrh usnesení:
ZO Lužice schvaluje návrh smlouvy č. SoBS VB_ČEZd_0035_r01v01 o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene za úplatu 3.000 Kč a dohodu o umístění stavby č. IV-128016278/VB/001 Lužice 2RD par. č. 291/72 a par. č. 291/231 KNN mezi obcí Lužice a ČEZ
Distribuce, a.s., a zároveň pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se - nikdo .
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Bod 10) – Žádost Linky bezpečí, z.s.
V rámci tohoto bodu předsedající informoval o došlém návrhu Linky bezpečí na poskytnutí
finančního příspěvku na její činnost. Zastupitelé se jednohlasně shodli, že této žádosti
nevyhovují. Proto nechal předsedající hlasovat o následujícím návrhu.
Návrh usnesení:
ZO Lužice zamítá žádost Linky bezpečí, z.s. o poskytnutí finančního příspěvku na její činnost.
Výsledek hlasování: Pro - 6x ano (Mgr. Žaluda, Mgr. Superata, Orság, Hlaváček, Zlámal, Bc.
Novosadová), Proti - nikdo, Zdrželi se – 1x (Ing. Wrana).
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Bod 11) – Změna bankovního institutu
V rámci tohoto bodu předsedající informoval o návrhu změnit bankovní institut obce, jelikož
stávající podmínky u České spořitelny jsou pro obec nevýhodné. Dále předsedající informoval
o předložené nabídce ke spolupráci se společností Banka Creditas. Následně proběhla krátká
diskuse nad stávajícími i možnými novými podmínkami nové společnosti. Poté předsedající
navrhl hlasovat o těchto návrzích.
Návrh usnesení:
ZO Lužice pověřuje starostu obce jednak zajištěním ukončení smlouvy o vedení účtu č.
1807009369/0800 mezi obcí Lužice a Českou spořitelnou, a.s., a jednak uzavřením smlouvy
o zřízení běžného účtu u společnosti Banka CREDITAS a.s., Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00,
Praha 8 Spisová značka B 23903 vedená u Městského soudu v Praze, IČO: 63492555, DIČ:
CZ63492555.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZO Lužice souhlasí s převedením finančních prostředků z běžného účtu č.1807009369/0800
u České spořitelny, a.s. na nově zřízený běžný účet u společnosti Banka CREDITAS a.s.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
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Návrh usnesení:
ZO Lužice souhlasí s prodejem 934.978 ks podílových listu Sporoinvest za tržní hodnotu a
převedením těchto finančních prostředků na nově zřízený běžný účet u společnosti Banka
CREDITAS a.s.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti – nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Bod 12) – Rekonstrukce komunikace „Za křížem“
Předsedající v rámci projednání tohoto bodu seznámil přítomné, že důvodem nutnosti
schválení předloženého návrhu dodatku č. 1 je rozšíření stávajících inženýrských prací o
vyhotovení přeložky plynovodní přípojky a vybudování nové dešťové kanalizace. Následně
proběhla krátká diskuse mezi Ing. Wranou a panem Zlámalem nad řešením ohledně dešťové
kanalizace. Na závěr diskuse bylo dohodnuto, že dojde ke schůzce na místě samém mezi
projektantem a zastupiteli nad výsledným řešením. Poté nechal předsedající hlasovat o
následujícím návrhu.
Návrh usnesení:
ZO Lužice schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 18OA10 „O provedení
projektových a inženýrských prací a činností pro akci – MK za křížem“ uzavřené mezi obcí
Lužice a panem Ing. Ondřejem Adamíkem, Sportovní 3391/12, 796 01 Prostějov 1, IČ:
04625170 dne 15. 9. 2018, a zároveň pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Bod 13) – Žádost paní Bolečkové ze dne 6. 5. 2019
V rámci tohoto bodu seznámil předsedající přítomné s aktuálním stanoviskem odboru
životního prostředí, o které požádal pan Orság. Na základě zjištěných skutečností obsažených
v tomto stanovisku se zastupitelé rozhodli, že záležitost ohledně dvou žádostí paní Bolečkové
uzavřou tím, že jí bude ze strany obecního úřadu zaslána písemná odpověď na její dotazy.
Návrh usnesení:
ZO Lužice projednalo žádosti paní Bolečkové ze dne 16. 1. 2019 a 6. 5. 2019 na svém
zasedání konaného dne 10. 6. 2019, a pověřuje starostu obce zpracováním písemné
odpovědi.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti – nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Bod 14) – Stavba „Prodloužení dešťové kanalizace“
V rámci tohoto bodu si vzal úvodní slovo předsedající, který nejprve krátce shrnul dosavadní
vývoj od posledního zasedání a poté přečetl vyjádření právního zástupce pana Hubeného,
které obec téhož dne odpoledne obdržela. Poté proběhla krátká diskuse nad dalším

6

postupem ve věci, přičemž bylo dohodnuto, že se zastupitelé k této záležitosti vrátí na své
nejbližší pracovní schůzce, protože nyní musí počkat na stanovisko od pana Mgr. Masopusta.
Bod 15) – Výstavba sociálního zázemí v prostorách areálu fotbalového hřiště
V rámci tohoto bodu si vzal úvodní slovo opět předsedající, který shrnul dosavadní vývoj od
posledního zasedání a informoval, že navrhuje tento bod nejprve projednat na nejbližší
pracovní schůzce a to poté, co obdrží stanovisko od paní Mgr. Zinrákové.
Bod 16) – Rozpočet Mateřské školy Lužice na rok 2019
V rámci tohoto bodu zastupitelé projednali návrh rozpočtu Mateřské školy Lužice na rok 2019
a jednohlasně se dohodli, že rozpočet ponechají ve výši toho loňského.
Návrh usnesení:
ZO Lužice schvaluje rozpočet MŠ Lužice, p.o. na rok 2019 ve výši 300.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti – nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
Bod 17) – Rozpočtová změna č. 2/2019
V rámci tohoto bodu zastupitelé projednali návrh rozpočtové změny č. 2/2019, se kterou
zastupitele seznámila paní Švédová. Jelikož nikdo ze zastupitelů k ní neměl žádné připomínky,
nechal předsedající hlasovat o následujícím návrhu.
Návrh usnesení:
ZO Lužice schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 ve výši 1.765.909 Kč.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti – nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
Bod 18) – Účetní závěrka MŠ Lužice a obce Lužice za rok 2018 a závěrečný účet
obce za rok 2018
V rámci tohoto bodu zastupitelé projednali jednak účetní závěrku Mateřské školy Lužice a
obce Lužice a poté i závěrečný účet obce za loňský rok. Jelikož zastupitelé neměli žádných
připomínek, nechal předsedající hlasovat o následujících návrzích.
Návrh usnesení:
ZO Lužice projednalo hospodaření příspěvkové organizace MŠ Lužice, IČ 70997144 za rok
2018 s výsledkem hospodaření 20.667,01 Kč. Tuto částku schvaluje ZO Lužice převést do
rezervního fondu a současně schvaluje účetní závěrku MŠ Lužice za rok 2018.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti – nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZO Lužice projednalo hospodaření Obce Lužice za rok 2018 a schvaluje účetní závěrku Obce
Lužice za rok 2018.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti – nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
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Návrh usnesení:
ZO Lužice schvaluje závěrečný účet obce Lužice za rok 2018 a souhlasí s celoročním
hospodařením za rok 2018 bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti – nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
Bod 19) – Ostatní
V rámci tohoto bodu předsedající přítomné krátce informoval o těchto dalších záležitostech:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

změna územního plánu č. 1
pozemková úprava
žádost pana Václava Zemandla o pacht pozemků
informace o rozhodnutí Výboru SFDI
mateřská škola – roční prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví
rekonstrukce cesty „Strukov – Šternberk“ – informace pro cestující

ad a)
V rámci tohoto bodu informoval předsedající, že společně s místostarosty absolvovali schůzku
na stavebním úřadě ve Šternberku, kde se společně dohodli na ukončení pořízení změny č. 1
územního pláno, a to vzhledem k množství změn, které se v průběhu přípravných prací
objevily. Zároveň bylo obci doporučeno, aby si definovala ty změny, které v rámci změny č. 1
územního plánu chce opravdu pořídit, a že pak se dá celý proces projednat ve zkráceném
řízení. Předsedající na závěr informoval, že by se zastupitelé ke změně č. 1 územního plánu
potkali na jedné z nejbližších pracovních porad a tam projednali, které změny budou chtít
zapracovat a které ne.
Návrh usnesení:
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 stavebního zákona schvaluje ukončení pořizování změny č. 1
Územního plánu Lužice.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti – nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
ad b)
V rámci tohoto bodu informoval předsedající, že minulý týden navštívil seminář věnující se
problematice pozemkové úpravy, a že by rád, aby se zastupitelé rozhodli schválit záměr
zahájit proces směřující k pozemkové úpravě. Následně přítomným vysvětlil podstatu této
pozemkové úpravy. Poté co skončila krátká diskuse mezi zastupiteli, tak navrhl, aby
zastupitelé hlasovali o dvou návrzích, jednak o schválení záměru pořízení pozemkové úpravy
a jednak v této věci prověřit všechny pachtovní smlouvy.
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Návrh usnesení:
ZO Lužice schvaluje záměr zahájit proces směřující ke komplexní pozemkové úpravě v
katastrálním území obce Lužice, a zároveň pověřuje starostu a místostarosty, aby učinili
veškeré kroky nezbytné k zahájení řízení o pozemkových úpravách.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti – nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 21 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZO Lužice pověřuje starostu a místostarostu Ing. Radima Wranu, aby ve spolupráci s
předsedou kontrolního výboru jednak prověřili všechny pachtovní smlouvy, kde obec Lužice
vystupuje jako propachtovatel a vypracovali o tom přehlednou zprávu a jednak sestavili
přehled vlastníků všech pozemků nacházejících se v katastrálním území obce Lužice, a to do
nejbližšího zasedání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti – nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 22 bylo schváleno.
ad c)
V rámci tohoto bodu předsedající přečetl žádost pana Zemandla. Následně se zastupitelé
dohodli, že tuto žádost vyřídí bez přijatého usnesení a to s ohledem na výše uvedená přijatá
usnesení.
ad d)
V rámci tohoto bodu předsedající informoval přítomné o negativním stanovisku ohledně
žádosti o pořízení dvou měřičů rychlosti, přičemž bylo dohodnuto, že žádost bude podána
opětovně.
ad e)
V rámci tohoto bodu předsedající krátké zhodnotil roční prověrku bezpečnosti a ochrany
zdraví v Mateřské škole v Lužici. Následně proběhla krátká diskuse ohledně zjištěných vad,
přičemž se zastupitelé dohodli, že tyto závady budou postupně odstraněny.
ad f)
V rámci tohoto bodu předsedající přečetl informace pro cestující ohledně nového výlukového
jízdního řádu, který bude platit od 17. června 2019.
V čase 21.02 otevřel předsedající diskusi, přičemž první slovo si vzal pan Zlámal, který si do
diskuse připravil taky několik bodů. Postupně zastupitelé projednali tyto témata:






funkčnost upozornění přicházející na chytrý telefon v rámci aplikace na našem webu
hlášení rozhlasu – vložit obsah jednotlivých hlášení na webové stránky
svícení v obci – tři dny byla v obci tma – zjištěna závada na jističích
zajistit neprůjezdnost mostu na Lhoty pro nákladní vozidla včetně brodu
nebezpečný nájezd na cyklostezku
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 parcela č. 11 a vybudování přípojky plynu
Poté se přihlásila o slovo paní Orságová, která se chtěla informovat, zda budou před jejím
domem zachována svodidla. Následně proběhla krátká diskuse. Úplně na závěr se přihlásila
paní Rabeinsefnerová, která informovala o podané žádosti. Bylo dohodnuto, že ta bude
projednána na nejbližším zasedání zastupitelstva. V čase 21.25 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 16. června 2019.

Zapisovatel:

Marcela Švédová

Ověřovatelé: Karel Orság

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

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

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