Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Lužice,
konaného dne 4. září 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 jednak
přivítal přítomné spoluobčany a zároveň požádal místostarostu obce pana Ing. Wranu, aby
spustil nahrávání zvukového záznamu.
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající určil zapisovatelem dnešního ustavujícího zasedání ZO Lužice paní Marcelu
Švédovou a jako ověřovatele zápisu pana Ing. Wranu a Bc. Novosadovou. Určené osoby
s pověřením souhlasily.
Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zveřejněným na úřední desce. Poté
s ohledem na ohlášený pozdní příchod pana Hlaváčka a nedodání podkladů od společnosti
Synergion Jívová, požádal zastupitele, zda by mohlo dojít ke změně v pořadí projednávaných
bodů a odložení bodu „Žádosti Synergion Jívová“ na příští zasedání. Jelikož zastupitelé neměli
žádné další návrhy na doplnění nových bodů či změn, nechal předsedající hlasovat o
následujícím usnesení.
Návrh usnesení:
ZO Lužice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1. Kontrola splnění usnesení a podnětů z předešlých zasedání ZO
2. Program rozvoje obce Lužice na roky 2019-2015
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
4. Mateřská škola Lužice
5. Rekonstrukce cesty Strukov - Šternberk
6. Dotace 2019-2020
7. Budova bývalé hospody
8. Žádost paní Rabenseifnerová
9. Žádost o finanční dar Vincentinum Šternberk
10. Výstava sociálního zázemí v prostorách areálu fotbalového hřiště
11. Stavba „Prodloužení dešťové kanalizace“
12. Rozpočtová změna č. 5/2019
13. Ostatní
Výsledek hlasování: Pro - 6x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se - nikdo .
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
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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 požádal o
slovo pan Zlámal a postupně přednesl několik bodů, ke kterým žádal aktuální informace:








směrnice o zadávání VZMR
- pan Zlámal informoval, že směrnice není zavěšena na webových stránkách obce,
přičemž předsedají, slíbil, že tak bude učiněno.
znalecký posudek na par. č. 240
- pan Zlámal položil dotaz, zda je znalecký posudek již vypracován, přičemž pan Ing.
Wrana oznámil, že zatím není úspěšně zadán a přislíbil, že tak bude učiněno
splnění usnesení č. 22 z posledního zasedání
- pan Zlámal položil dotaz, zda je splněno usnesení č. 22 z posledního zasedání,
týkající se kontroly všech pachtovních smluv a vypracování přehledné zprávy.
Předsedají, informoval, že práce byly započaty, ale že doposud nejsou dokončeny.
Pan Zlámal sdělil, že on svoji kontrolu již provedl a že má zpracovanou zprávu, kterou
dává k dispozici.
webová aplikace
- pan Zlámal vznesl dotaz, zda je již opravena webová aplikace „V obraze“, že mu
nefunguje upozornění v telefonu. Proběhla krátká diskuse, ze které vyplynulo, že
některým přítomných tato aplikace funguje a některým rovněž ne.

V čase 18. 28 se dostavil na zasedání zastupitel pan Hlaváček.
Bod 2) – Program rozvoje obce Lužice na roky 2019 - 2025
Na úvod projednání tohoto bodu seznámil předsedající s důležitostí nového strategického
dokumentu obce, jak tento dokument vznikl a co je jeho obsahem. Poté zastupitelé hlasovali
o následujícím usnesení.
Návrh usnesení:
ZO Lužice schvaluje strategický dokument „Program rozvoje obce Lužice na období 2019 –
2025“ s okamžitou platností.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se - nikdo .
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Bod 3) – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor
V rámci tohoto bodu předsedající informoval přítomné o důvodech uzavření dodatku č. 1 ke
stávající smlouvě s firmou ADAM Velkoobchod, s.r.o. o pronájmu nebytových prostor, kdy
nově se obec Lužice domluvila s nájemcem na snížení ročního nájmu z 24.000 Kč na 1200 Kč
s účinností od 1. 9. 2019 a to včetně i snížení nájmu na 100 měsíčně zpětně od 1. července
2019. Poté zastupitelé hlasovali o následujícím usnesení.
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Návrh usnesení:
ZO Lužice schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 13. 5. 2013,
a zároveň pověřuje starostu obce podpisem příslušných dokumentů.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se - nikdo .
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Bod 4) – Mateřská škola Lužice
V rámci tohoto bodu projednali zastupitelé právě dokončenou rekonstrukci hygienických
zařízení včetně víceprací, které byly ze strany obce v průběhu prací nově zadány. V průběhu
projednávání proběhla delší diskuse mezi zastupiteli, kdy bylo ze strany pana Zlámala
vzneseno několik připomínek týkajících se např. rozdílného výsledného soupisu prací se
soupisem zadávacím, resp. s tím, co bylo vysoutěženo a chybě v příkazní smlouvě mezi obcí
Lužice a panem Vychodilem, kdy v bodě týkající se smluvní pokuty se odkazuje na článek,
který ve smlouvě není. Tento bod byl projednán bez návrhu na přijetí usnesení.
Bod 5) – Rekonstrukce cesty Strukov - Šternberk
V rámci tohoto bodu zastupitelé projednali aktuální stav probíhajících prací na rekonstrukci
cesty Strukov – Šternberk. Nově předsedající informoval o proběhlé schůzce s KIDSOK týkající
se budoucí podoby prosincového jízdního řádu včetně novinky v podobě zajíždění vybraných
spojů ve směru na Uničov i Olomouc k točně autobusu v obci Lužice. Na závěr předsedající
připomněl komplikace, které nastanou uzavřením nadjezdu ve Šternberku v termínu od 23.
září 2019 a pokládáním nového asfaltu v následujícím týdnu. Následně proběhla krátká
diskuse s přítomnými občany. Žádné usnesení nebylo navrhováno.
Bod 6) – Dotace 2019-2020
V rámci tohoto bodu předsedající nejprve informoval o tom, že nyní probíhají přípravné práce
k opětovnému podání žádosti o dotaci na pořízení měřičů rychlosti, neboť první žádost nebyla
úspěšná. Následně předsedající sdělil přítomným, že se zastupitelé dohodli na novém využití
parcely st. 7/2, kde by rádi vybudovali hasičskou zbrojnici a zázemí pro obecní techniku a
zaměstnance. Tomu bude předcházet demolice stávající budovy. Současně sdělil, že má
telefonní kontakt na projektanta se zkušenostmi s tímto typem stavby. Dále se zastupitelé
dohodli na společném setkání na místě samém s tímto projektantem a to včetně zástupců
SDH Lužice. Na závěr pak ještě informoval o možnosti podat dotaci na druhou část projektu
týkající se revitalizace středu návsi. Poté si vzal slovo pan Hlaváček, který s navrhovaným
záměr týkající se nového využití parcely st. 7/2, vyslovil svůj nesouhlas.
Návrh usnesení:
1. ZO Lužice schvaluje záměr opětovného podání žádosti o dotaci na akci „Měřiče rychlosti
vozidel v obci Lužice“ v rámci dotace Státního fondu dopravní infrastruktury a to
prostřednictvím společnosti Europroject dotace, Kpt. Jaroše 29, 680 01 Boskovice.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se - nikdo .
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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2. ZO Lužice schvaluje záměr nového využití parcely č. st. 7/2 a to konkrétně vybudování
hasičské zbrojnice a zázemí pro obecní techniku a zaměstnance.
Výsledek hlasování: Pro – 6x, Proti – 1 (Hlaváček), Zdrželi se - 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
3. ZO Lužice pověřuje starostu obce zajištěním projektanta za účelem zpracování projektu
na nové využití parcely st. 7/2, sloužícího jako podklad pro podání žádosti o dotaci.
Výsledek hlasování: Pro – 6x, Proti – 1 (Hlaváček), Zdrželi se - 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
4. ZO Lužice schvaluje záměr podání žádosti o dotaci v rámci programu revitalizace
veřejných ploch v zastavěném území obce od Ministerstva pro místní rozvoj – podpora
obnovy a rozvoje venkova.
Výsledek hlasování: Pro – 7x, Proti – 0, Zdrželi se - 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Bod 7) – Budova bývalé hospody
V rámci tohoto bodu předsedající informoval o možnosti koupě bývalé budovy hospody v naší
obci od stávajícího majitele pana Davida Hlaváčka. Aktuální cena přes realitní kancelář je
1.400. 000 Kč a existuje jeden zájemce o koupi a několik zájemců o pronájem. Pan Hlaváček
však svou podanou žádostí chce dát nejprve možnosti obci se vyjádřit, zda by tuto budovu
hospody koupila či nikoli a je ochoten jednat o ceně. Zastupitelé se dohodli na prohlídce na
místě samém. Cílem je, aby se obec do příštího zasedání rozhodla, zda budovu bývalé
hospody koupí či nikoli. Tento bod byl projednán bez návrhu na hlasování o usnesení.
Bod 8) – Žádost paní Rabenseifnerové
V rámci tohoto bodu projednali zastupitelé žádost paní Rabenseifnerové, po které proběhla
krátká diskuse s přítomnými občany. Ing. Wrana zadá firmě Eurovia kanalizaci u zahrádky a
vjezdem do domu čp. 18 vykopat a položit nové trubky. Na závěr nechal předsedající hlasovat
o následujícím usnesení.
ZO Lužice projednalo žádost paní Rabenseifnerové ze dne 7. 6. 2019 na svém zasedání
konaném dne 4. 9. 2019 a pověřuje starostu obce zpracováním písemné odpovědi.
Výsledek hlasování: Pro – 7x, Proti – 0, Zdrželi se - 0.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Bod 9) – Žádost o finanční dar Vincentinum Šternberk
V rámci tohoto bodu zastupitelé projednali došlou žádost Vincentinum Šternberk týkající
poskytnuté finančního daru na akci k výročí 130 let od založení Vincentinum Šternberk.
Jelikož zastupitelé chtěli této žádosti vyhovět, požádal předsedající ostatní zastupitele, aby
stanovili návrhy na konkrétní výši. Nejprve padl návrh ze strany pana místostarosty Orsága na
částku 2.000 Kč, další návrh vznesl Ing. Wrana , který navrhl 5.000 Kč. Nakonec se zastupitelé
po krátké diskusi rozhodli nechat hlasovat o návrhu Ing. Wrany.
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Návrh usnesení:
ZO Lužice schvaluje poskytnutí finančního daru na akci pro mentálně postižené osoby k 130.
výročí založení Vincentina ve výši 5.000 Kč, a zároveň pověřuje starostu obce podpisem
příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro -6x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se – 1 (Bc. Novosadová).
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Bod 10) – Výstavba sociálního zázemí v prostorách areálu fotbalového hřiště
V rámci tohoto bodu předsedající informoval o proběhlé schůzce se zástupci zhotovitele za
účelem docílit mimosoudního řešení sporu. V návaznosti na tuto schůzku předložil
zastupitelům návrh dohody o narovnání, jejíž obsah přečetl přítomným. Následně proběhla
diskuse mezi zastupiteli ohledně dohodnuté výše náhrady škody, kterou se obec zavazuje
zhotoviteli zaplatit. Částka byla stanovena na 90.500 Kč. Doslovné znění diskuse si lze
poslechnou na pořízeném zvukovém záznamu. Na závěr tohoto bodu nechal předsedající
hlasovat o následujícím usnesení.
Návrh usnesení:
ZO Lužice schvaluje dohodu o narovnání závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo na
provedení díla „Obec Lužice – stavební úpravy a přístavba šaten ze dne 17. 10. 2018“ mezi
obcí Lužice a společností FACTORY 2014, a.s., a zároveň pověřuje starostu obce podpisem
příslušné dohody.
Výsledek hlasování: Pro - 5x ano (Mgr. Žaluda, Mgr. Superata, Orság, Hlaváček, Ing. Wrana),
Proti – 2 (Zlámal, Bc. Novosadová), Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Bod 11) – Stavba „Prodloužení dešťové kanalizace“
V rámci tohoto bodu předsedající nejprve přečetl přítomným stanovisko advokátní kanceláře
Mgr. Ondřej Masopust týkající se možného postupu vyřešení stávající situace ohledně této
stavby. Následně proběhla diskuse mezi zastupiteli, jejichž doslovné znění je možné si
poslechnout na pořízeném zvukovém záznamu. Na závěr se zastupitelé dohodli na nutnosti
učinit veškeré právní kroky vedoucí k vyřešení celé záležitosti. Pan Zlámal pak ještě navrhl,
aby se neoprávněné uložení zeminy firmou Lindaur Stavby, s.r.o. oznámilo i ČIŽP. Předsedající
přislíbil, že AK Masopust dá pokyn, aby v této věci ČIŽP oslovila.
Následně nechal
předsedající hlasovat o následujících usneseních.
Návrh usnesení:
ZO Lužice pověřuje starostu obce zajištěním přípravy podkladů pro podání žaloby proti
panu Hubenému a firmě Lindaur Stavby, s.r.o. u advokátní kanceláře Mgr. Ondřej
Masopust, a to ve věci vzniklé škody u stavby „Prodloužení dešťové kanalizace“, a to do
konce září 2019.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se – nikdo.
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Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZO Lužice pověřuje starostu obce zajištěním přípravy podkladů k uplatnění náhrady škody
ve věci „Prodloužení dešťové kanalizace“ u České pojišťovny a.s., z pojištění odpovědnosti
za škodu vzniklou v souvislosti s činnostmi vykonávanými na základě zákona o obcích, a to
do konce září 2019.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Bod 12) – Rozpočtová změna č. 5/2019
V rámci tohoto bodu projednali zastupitelé rozpočtovou změnu č. 5, přičemž co je jejím
obsahem vysvětlila přítomným paní Švedová. Na závěr projednávání tohoto bodu nechal
předsedající hlasovat o následujícím usnesení.
Návrh usnesení:
ZO Lužice schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2019 ve výši 550.189 Kč.
Výsledek hlasování: Pro -6x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se – 1 (Bc. Novosadová).
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Bod 13) – Ostatní
Na úvod tohoto bodu si vzal slovo nejprve předsedající, který seznámil přítomné
s problematikou možnosti požádat o dotaci na „Doplnění sběru separovaných odpadů“ a to
prostřednictvím Mikroregionu Šternbersko. Zastupitelé nejprve projednali a následně
hlasovali, zda schválí záměr podání této žádosti.
Návrh usnesení:
1) ZO Lužice schvaluje záměr podání žádosti o dotaci prostřednictvím Mikroregionu
Šternbersko u projektu „Doplnění sběru separovaných odpadů v obcích Mikroregionu
Šternbersko v rámci výzvy č. 126 Operačního programu životního prostředí.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti – nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Poté zastupitelé projednali možnost zúčastnit se výběrového řízení na nového dodavatele
svozu odpadů, jehož organizaci by zajistil Mikroregion Šternbersko. Předsedající následně
společně s místostarostou Ing. Wranou sdělili důvody vedoucí k tomuto kroku (nutnost mít
přesný přehled o množství odpadu včetně jeho třídění, chybějící vážení apod.). Poté
předsedající požádal zastupitele, zda mají připomínky k návrhu smlouvy o dílo na zabezpečení
nakládání s odpady, kterou projednali na pracovní schůzce. Jelikož nikdo ze zastupitelů
připomínky neměl, mohlo dojít na hlasování o dalších dvou usnesení.
2) ZO Lužice schvaluje záměr zúčastnit se výběrového řízení na nového dodavatele svozu
odpadů, jehož organizaci zajistí Mikroregion Šternbersko.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti – nikdo, Zdrželi se – nikdo.
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Usnesení č. 15 bylo schváleno.
3) ZO Lužice schvaluje návrh znění smlouvy o dílo na zabezpečení nakládání s odpady, která
bude součástí výběrového řízení na nového dodavatele svozu odpadů.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti – nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
Poté se zastupitelé ještě vrátili k tématu Mateřské školy a hlasovali o následujícím usnesení.
4) ZO Lužice schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Mateřské škole
Lužice za účelem oprav ve výši 200.000 Kč, a zároveň pověřuje starostu obce podpisem
příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro - 7x ano, Proti – nikdo, Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
Poslední páté navržené usnesení, o kterém zastupitelé hlasovali, se týkalo schválení záměru
vybudování studny pro obecní účely, a to před budovou Obecního úřadu a v areálu
fotbalového hřiště. Zastupitelé se dohodli, že vyřízením stavebního povolení pověří firmu AZ
Studny.
5) ZO Lužice schvaluje záměr vybudování dvou studen pro obecní účely a to konkrétně před
budovou obecního úřadu a dále v prostorách areálu fotbalového hřiště, a zároveň pověřuje
firmu AZ Studny vyřízením stavebního povolení.
Výsledek hlasování: Pro - 6x ano, Proti – nikdo, Zdrželi se – 1 (Bc. Novosadová).
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
Poté se předsedající zeptal, zda má i někdo jiný ze zastupitelů nějaké body k projednání. Jako
první se přihlásil o slovo pan Zlámal, po něm hned pan Hlaváček. Po krátké diskusi bylo
dohodnuto, že svoje body přednese nejprve pan Hlaváček, poté pan Zlámal.
Pan Hlaváček přednesl svůj postoj k následujícím tématům, přičemž doslovný přednes je
možné si poslechnout v pořízeném zvukovém záznamu.


oplocení školky, odstranění křížku u bytovek, znehodnocení obecního pozemku
trativodem u Cihelny, budova čp. 45 (nebourat).

Poté přednesl svoje body pan Zlámal, přičemž jejich doslovný přednes včetně dotazů na pana
starostu a jeho odpovědí si lze poslechnout v pořízeném zvukovém záznamu.


právní spor s paní Wolfovou, výsledek šetření směrnice o ZVZ malého rozsahu ze
strany Ministerstva vnitra, vložení bodu týkající se parcely č. 11, resp. zda realizovat
plynovodní přípojku, mezi body nejbližšího zasedání, reklamace se drolící se dlažby na
Točně autobusu, provizorní oplocení chodníku vedoucího do Mateřské školy,
informace týkající se dopravního napojení dvou pozemků u „garaží ve Šternberku“ ze
strany Ing. Sotoláře.
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V čase 21.36 otevřel předsedající diskusi, přičemž nikdo z přítomných žádný bod do diskuse
neměl. V čase 21.39 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 10. září 2019.

Zapisovatel:

Marcela Švédová

Ověřovatelé: Ing. Radim Wrana

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

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

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