Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Lužice,
konaného dne 25. listopadu 2019, od 18:00 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Lužice (dále jako „zasedání ZO Lužice“) bylo zahájeno v 18.00
hodin místostarostou obce Ing. Radimem Wranou (dále jako „předsedající“), který přivítal
přítomné spoluobčany a omluvil z jednání starostu obce Mgr. Žaludu a členku zastupitelstva
Bc. Novosadovou. Dále oznámil, že zastupitel Hlaváček přijde na jednání později. Předsedající
upozornil, že ze zasedání je pořizován zvukový záznam.
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající určil zapisovatelem dnešního zasedání ZO Lužice paní Marcelu Švédovou a jako
ověřovatele zápisu Mgr. Superatu a pana Orsága. Určené osoby s pověřením souhlasily.
Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zveřejněným na úřední desce. Poté
navrhl doplnění dvou bodů a to: Parcela č. 11 a Územní plán obce Lužice a nechal o tomto
doplnění hlasovat: Pro-4x ano. Jelikož zastupitelé neměli žádné další návrhy na doplnění
nových bodů či změn, nechal předsedající hlasovat o následujícím programu zasedání.

1. Kontrola splnění usnesení a podnětů z předešlých zasedání ZO

2. Žádost společnosti Synergion Jívová
3. Stavba „Prodloužení dešťové kanalizace“
4. Mateřská škola Lužice
5. Rekonstrukce cesty Strukov - Šternberk
6. Budova bývalé hospody
7. DODATEK č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje
8. Žádost o finanční příspěvek
9. Parcela č. 11
10. Územní plán obce Lužice
11. Rozpočtová změna č. 8/2019
12. Ostatní
Výsledek hlasování: Pro -4x ano, Proti - nikdo, Zdržel se – nikdo
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Bod 1) – kontrola splnění usnesení a podnětů z předešlých zasedání ZO
K tomuto bodu požádal pan Zlámal o informaci k plnění usnesení ve věci parcely č. 240.
Předsedající oznámil, že znalec si již pozemek prohlédl a zpracovává posudek jak na pozemek
parcela č. 240, tak i na nemovitost bývalé hospody U Hláváčků.
V čase 18.12 se dostavil na zasedání zastupitel pan Hlaváček.
Bod 2) – Žádost společnosti Synergion Jívová
Předsedající i pan Zlámal se shodli, že odmítají, aby společnost Synergion Jívová uložila kabely
na obecní pozemky.
Návrh usnesení:
ZO Lužice schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi obcí
Lužice a společností SYNERGION Jívová, s.r.o., se sídlem Antala Staška 33a, Praha 4, IČO:
29292417, a zároveň pověřuje starostu obce podpisem příslušných dokumentů.
Výsledek hlasování: Pro -nikdo, Proti – 4x, Zdržel se - Orság.
Usnesení nebylo schváleno.
Bod 3) – Stavba „Prodloužení dešťové kanalizace“
V rámci tohoto bodu předsedající informoval přítomné o doporučení advokátní kanceláře od
upuštění podání žaloby na firmu Hubený z důvodu předpokládaného neúspěchu v soudním
řízení. Pan Zlámal je pro upuštění od žaloby a vzniklou škodu uplatnit u bývalého starosty.
Pan Hlaváček nesouhlasí od upuštění žaloby na firmu Hubený
Návrh usnesení:
ZO Lužice se rozhodlo upustit od záměru podat žalobu na pana Hubeného, a to s ohledem
na nízkou pravděpodobnost vítězství v soudním řízení a vysokými náklady spojenými se
soudním řízením.
Výsledek hlasování: Pro -4x ano, Proti - nikdo, Zdržel se - Hlaváček .
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
K tomuto bodu ještě pan Zlámal navrhuje přijmout usnesení k uplatnění vzniklé škody u
pojišťovny.
Návrh usnesení:
ZO Lužice pověřuje starostu obce k jednání s pojišťovnou k uplatnění škody „Prodloužení
dešťové kanalizace“ a stanovuje termín pro podání informací o výsledku jednání do
18.12.2019
Výsledek hlasování: Pro -4x ano, Proti - nikdo, Zdržel se - Orság .
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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Dále pan Zlámal navrhuje ve věci „Prodloužení dešťové kanalizace“ podat trestní oznámení,
poukazuje společně s panem Hlaváčkem, že obec v této věci nekoná potřebné kroky.
Návrh usnesení:
ZO Lužice pověřuje Filipa Zlámala k podání trestního oznámení ve věci „Prodloužení
dešťové kanalizace“
Výsledek hlasování: Pro -2x ano (Zlámal, Hlaváček), Proti -2x (Orság,Wrana), Zdržela se –
Superata .
Usnesení nebylo schváleno.

Bod 4) – Mateřská škola Lužice
V rámci tohoto bodu zastupitelé projednali žádost paní ředitelky MŠ k převodu 43.000,z rezervního fondu. Pan Zlámal se dotazoval, zda se již řešil nesoulad ve výběrovém řízení na
rekonstrukci hygienických zařízení. Předsedající nedokázal zodpovědět – předá starostovi.
Návrh usnesení:
ZO Lužice schvaluje čerpání částky 43.000,- Kč z rezervního fondu MŠ Lužice p.o. na nákup
šatních skříněk.
Výsledek hlasování: Pro -5x ano , Proti -nikdo, Zdržel se –nikdo .
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Bod 5) – Rekonstrukce cesty Strukov - Šternberk
V rámci tohoto bodu předsedající oznámil, že stavba je ukončena, tento čtvrtek bude
kolaudace, kde přednese několik připomínek např. na chybějící přerušované čáry při
odbočkách na účelové komunikace.
Bod 6) – Budova bývalé hospody
V rámci tohoto bodu předsedající informoval, že bývalou hospodu si zastupitelé prohlídli,
nyní se čeká na výrok znalce. Poté se debatovalo na téma vhodnosti či nevhodnosti nákupu
budovy bývalé hospody pro využití obce.
Bod 7) – Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti Olomouckého kraje
V rámci tohoto bodu předsedající informoval o výpočtu příspěvku Olomouckému kraji dle
počtu obyvatel v jednotlivých obcích. Pro následující roky se příspěvek zvyšuje ze 70,- na
150,- Kč za občana, což za rok činí 59.400,-
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Návrh usnesení:
ZO Lužice schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti Olomouckého kraje od 1. 1. 2020 uzavřené mezi obcí Lužice a Olomouckým
krajem, a zároveň pověřuje starostu obce podpisem příslušných dokumentů.
Výsledek hlasování: Pro 5x ano, Proti -nikdo, Zdržel se – nikdo .
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Bod 8) – Žádost o finanční příspěvek
V rámci tohoto bodu předsedající předložil žádost mobilního hospice Nejste sami
o poskytnutí finančního příspěvku. Mgr. Superata se přiklání k podpoře regionálních
sociálních služeb.
Návrh usnesení:
ZO Lužice zamítá žádost neziskové organizace NEJSTE SAMI – mobilní hospic, z.ú., se sídlem
Wellnerova 20, Olomouc o poskytnutí finančního příspěvku na její činnost.
Výsledek hlasování: Pro 4x ano , Proti -nikdo, Zdržel se – Zlámal .
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Bod 9) – Parcela č. 11
Zastupitelé se shodli, že plánovaný plynovod na parcele č. 11 se již budovat nebude.
ZO Lužice rozhodlo, že upouští od vybudování plynovodu, který měla být realizován v rámci
stavební akce „Komunikace obytné zóny - Lokalita Lužice Na Návsi“.
Výsledek hlasování: Pro 5x ano , Proti -nikdo, Zdržel se – nikdo.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZO Lužice pověřuje místostarostu obce pana Ing. Radima Wranu zajištěním všech
nezbytných kroků, vedoucích ke kolaudaci stavby „Komunikace obytné zóny - Lokalita Lužice
Na Návsi“.
Výsledek hlasování: Pro -5x ano, Proti - nikdo, Zdržel se – nikdo.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Bod 10) – Územní plán obce Lužice
Předsedající informoval o nutnosti změny územního plánu z důvodu záměru vybudování
zázemí pro SDH Lužice a obecní techniku na obecní nemovitosti čp. 45 a změny zařazení
parcely na hřišti, kde je v současné době šotolinové hřiště - na plochu občanské
vybavenosti , rekreace a sport. Pan Zlámal se přiklání k řešení pouze jedné změny a to
nemovitost čp. 45
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Návrh usnesení:
ZO Lužice schvaluje žádost o pořízení změny č. 1 územního plánu.
Výsledek hlasování: Pro -4x ano, Proti –nikdo, Zdržel se – Zlámal.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Bod 11) – Rozpočtová změna č. 8/2019
Účetní obce přečetla rozpočtové úpravy, oproti předloženým rozpočtovým změnám, byla
navýšena položka Veřejné osvětlení na údržbu a opravy o 20 tis. Kč
Návrh usnesení:
ZO Lužice schvaluje rozpočtovou změnu č. 8/2019 ve výši 865.042,- Kč
Výsledek hlasování: Pro -5x ano, Proti –nikdo, Zdržel se – nikdo.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Bod 12) – Ostatní
V tomto bodě předsedající informoval o projektu Mikroregionu Šternbersko „Door to door
systém sběru a svozu odpadů“
Návrh usnesení:
ZO Lužice schvaluje účast obce v projektu Mikroregionu Šternbersko "Šternbersko - door to
door systém sběru a svozu odpadů". Pro obec Lužice budou pořízeny jednak čipy na
stávající biopopelnice v množství 100 ks a jednak nádoby na odpad a to v množství papír
(240 l) 160 ks, papír (1100 l) 7ks, plast (240 l) 160ks, plast (1100 l) 7ks, bio (240 l) 50 ks, kov
(1100 l) 7ks, velkoobjemový kontejner (20 m3) 6 ks.
Výsledek hlasování: Pro –5x ano, Proti - nikdo, Zdrželi se - nikdo .
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

V čase 18.20 otevřel předsedající diskusi, při níž se s občany debatovalo na témata:
• Cesta k novým stavebním zónám u Cihelny – nevyhovující provádění oprav zasypáním
děr
• Chybějící odpadkové koše podél cyklostezky
• Stále plné kontejnery ve sběrných místech na plastové odpady
V čase 19.53 bylo zasedání ukončeno.
Součásti zápisu je i pořízený zvukový záznam, který je uložen na Obecním úřadu v Lužici.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

Zápis byl vyhotoven dne 4. prosince 2019.

Zapisovatel:

Marcela Švédová

Ověřovatelé: Karel Orság

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

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

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