ZÁPIS A USNESENÍ Z VIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE LUŽICE ZE DNE 8. LISTOPADU 2007
Přítomni: viz prezenční listina
Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17.00 hod. s konstatováním následujících skutečností:
- Jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
- Při zahájení jednání bylo přítomno 12 členů.
Omluveni: Mgr. Kotlaříková, Mgr. Vavrys, Ing.
Hasoň - dostaví se později
- ZO je tím usnášeníschopné.
- Program jednání byl schválen jednomyslně
HLASOVÁNÍ:
12 - 0 - 0
- Zapisovatelkou byla určena Petra Lorencová.
- Ověřovateli zápisu byli určeni Mgr. Hubačka,
Mgr. Líčeníková
- Byla zvolena návrhová komise ve složení:
předseda:
Josef Krchnivý
členové:
Ing. Josef Kuchař
HLASOVÁNÍ:
Josef Krchnivý
11 - 1 - 0
Ing. Josef Kuchař
11 - 1 - 0
- zápis z minulého zasedání ZO byl řádně ověřen
a vyložen k nahlédnutí ve stanoveném termínu
10 dnů na úřední desce a na obecních informačních tabulích. Námitky proti němu nebyly
podány a zápis je k dispozici.
1.KONTROLA USNESENÍ
Z POSLEDNÍHO ZASEDÁNÍ
Starosta předal slovo p. Kuchařovi.
P. Kuchař uvedl, že z minulého zasedání ZO
vyplynuly tyto úkoly:
- Zpráva KV, kde bylo řečeno, že se upřesní do
příštího zasedání ZO pohledávky p. Makudery
a p. Hrdiny.

Na základě posledního jednání s p. Hrdinou
bude zastupitelstvu předložen návrh na vyřešení pohledávek.
- Výzva firmě BaS k odstranění závad na kanalizaci v ul. Velkomoravská na vlastní náklady,
vzhledem k tomu, že byl použit nevhodný
materiál.
Starosta uvedl, že firmě BaS byl zaslán dopis
a v současné době se čeká na odpověď.
- Dalším úkolem vyplývajícím z usnesení byl termín dokončení haly, který je nereálný a musí
se prodloužit, tzn. jak vypadá situace a jaký
bude další termín.
Starosta uvedl, že co se týká termínu dostavby
sportovní haly, byla odeslána žádost na MF ČR
o prodloužení termínu výstavby do 31. 5. 2008
s příslušnými podklady. Odpověď včetně rozhodnutí obdrží OÚ Lužice do 12. 11. 2007.
- Problém v zápisu - záměr prodeje pozemku
parc. č. 2964/1, kde je řečeno, že budeme
prodávat 526 m2, ale vlastník udává 546 m2,
určení geodézie z roku 1990 udává 582 m2.
Tento úkol je řešen jako samostatný bod programu dnešního jednání.
- Otázka majetkoprávního vypořádání budovy
Hájenky, kde se Myslivecké sdružení mělo
vyjádřit do
5. 10. 2007, v opačném
případě měla být podána žaloba na určení
vlastníka.
Starosta uvedl, že Myslivecké sdružení Velká Morava Mikulčice souhlasí s převodem
Hájenky zpět na obec s tím, že užívání
Hájenky Mysliveckým sdružením Velká Morava
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Mikulčice, bude vloženo do katastru nemovitostí jako věcné břemeno. Vzhledem k tomu,
že po poddolování objektu bude novou Hájenku stavět na vlastním pozemku obec Lužice
a vzhledem k tomu, že obec Lužice nabídla
Mysliveckému sdružení Velká Morava Mikulčice pronájem Hájenky na 20 let, výšeuvedený
návrh nemá opodstatnění, komplikuje již nyní
složité majetkoprávní vztahy a pro obec Lužice
je nepřijatelný. Toto stanovisko bylo sděleno
Mysliveckému sdružení Velká Morava a očekáváme odpověď.
USNESENÍ Č. 8/1 A): ZO bere na vědomí
kontrolu usnesení z posledního zasedání ZO.
HLASOVÁNÍ:
12 - 0 - 0
USNESENÍ Č. 8/1 B): Do příštího ZO
připraví RO návrh na řešení pohledávek
p. Makudery a p. Hrdiny.
HLASOVÁNÍ:

12 - 0 - 0

2. ZPRÁVA KV A FV
Starosta předal slovo p. Kuchařovi.
P. Kuchař uvedl, že se od posledního zasedání
ZO neproběhlo jednání KV.
Starosta dále předal slovo p. Půčkovi. P. Půček
seznámil přítomné zastupitele se
zasedáním FV, který se sešel dne 5. 11. 2007 a byly
projednány následující skutečnosti.
1. FV projednal nové znění stávající směrnice
č. 3/2003 o pravidlech k poskytování dotací
na veřejně prospěšné aktivity. Návrh nové
směrnice je předkládán zastupitelstvu obce
ke schválení.
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2. FV projednal s paní ekonomkou rozpočet roku
2007. Hospodaření obce za období 01/2007 09/2007 probíhá s následujícím výsledkem:
Příjmy celkem
23 080 807,79 Kč
Rozpočet
43 653 800,00 Kč
Procento
52,87 %
Výdaje celkem
23 007 680,59 Kč
Rozpočet
44 389 800,00 Kč
Procento
51,83 %
Stav na BÚ k 30. 9. 2007 620.215,60 Kč
Stav na účtu SF k 30. 9. 2007 79.760,42 Kč
3. Byla provedena kontrola pokladny za období
31. 5. 2007 – 22. 10. 2007. FV konstatuje, že
k dokladům nevznáší žádné výhrady, všechny
doklady jsou řádně zaúčtovány a podepsány.
4. Byla provedena kontrola účetních dokladů
za měsíce 05/2007 – 09/2007. FV konstatuje, že k dokladům nevznáší žádné výhrady,
všechny doklady jsou řádně zaúčtovány
a podepsány.
5. FV projednal navrženou úpravu rozpočtu č.
4. Jednotlivé položky byly vysvětleny paní
Valouškovou. FV nevznáší žádné výhrady
k této úpravě a doporučuje ji zastupitelstvu
k odsouhlasení.
6. FV stanovil termín kontroly v příspěvkových
organizacích zřízených obcí (ZŠ, MŠ). Kontrola
v organizaci mateřská škola proběhne dne 22.
11. 2007. Kontrola v organizaci základní škola
proběhne 29. 11. 2007.
7. Předseda FV informoval členy o průběhu výběrového řízení na dodavatele úvěru pro zajištění
financování výstavby sportovní haly. FV bere
tuto informaci na vědomí.
8. Příští zasedání FV proběhne v prosinci před
jednáním zastupitelstva obce v navržených
termínech
(10. 12. nebo 17. 12.) dle
následné domluvy.

USNESENÍ 8/2 A):
informaci předsedy KV.

ZO bere na vědomí

HLASOVÁNÍ:

12 - 0 - 0

USNESENÍ 8/2 B):
zprávu FV.

ZO bere na vědomí

HLASOVÁNÍ:

12 - 0 - 0

3. ÚPRAVA ROZPOČTU Č. 4
Starosta předal slovo pí Valouškové.
Paní Valoušková seznámila přítomné s úpravou
rozpočtu č. 4.

Starosta odpověděl, že v komentáři jsou vysvětleny a zdůvodněny pouze změny rozpočtu.
Podrobná analýza všech paragrafů a položek
je podrobně projednávána při schvalování
rozpočtu.
Mgr. Hubačka doporučuje rozpracovat paragrafy až na závěr roku za celý rok.
USNESENÍ Č. 8/3: ZO schvaluje úpravu rozpočtu č. 4 v příjmové části ve výši 524.000,-Kč
a ve výdajové části 24.524.000,-Kč. Rozdíl
ve výši 24.000.000,-Kč bude pokryt finančními prostředky z dlouhodobého investičního
úvěru KB.

P. Kuchař se dotázal na položku týkající
se dostavby sportovní haly. Proč je zde uve-

HLASOVÁNÍ:

12 - 0 - 0

dena celá částka, která nebude v tomto roce
vyčerpána, protože bude prodloužen termín
do příštího roku.
Starosta odpověděl, že prodloužení zatím není
schváleno. Jakmile bude prodloužení schváleno na MF ČR, zařadí se tato změna do úpravy
rozpočtu.
P. Kuchař dále vznesl připomínku na kulturní
akce. Jsou to vysoké částky a vše je pohromadě, bylo by lepší jednotlivé kulturní akce
rozepsat.
P. Půček podotkl, že původní návrhy rozpočtu
byly velmi stručné, byl tedy požadavek takový,
aby byly návrhy rozpočtu rozpracovány do

4. SMLOUVA S KB HODONÍN
Starosta přivítal zástupce KB Hodonín Ing. Říhu
a předal mu slovo.
Ing. Říha seznámil přítomné zastupitele s jednotlivými body Smlouvy o úvěru za účelem spolufinancování stavby „Obec Lužice - Dostavba
sportovní vybavenosti ZŠ Lužice“, uzavřené
mezi Obcí Lužice a Komerční bankou, a. s.
P. Půček se dotázal, kdy bude rozhodnuto
o případné dotaci z Evropské banky a o jakou
částku se jedná.
Ing. Říha odpověděl, že je to záležitost měsíců
a částka prezentuje cca 2 mil. Kč.

položek. Rozpočet byl poté však velmi nepřehledný a tak bylo stanoveno, že se bude dělit

17.55 se dostavil Ing. Hasoň.

pouze na paragrafy. Pokud mají zastupitelé
zájem o jednotlivé položky, jsou tyto k dispozici

Starosta dodal, že výhody této smlouvy spočívají

na OÚ u pí Valouškové.

zejména v tom, že pokud dojde k možnosti

P. Kuchař dodal, že by neškodilo rozpracovat

předčasného splacení úvěru, tak úroky, které

paragrafy v komentáři.

prezentují zbytek úvěru, odpadají, což Česká
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spořitelna nenabízela. Rovněž tak dotace
u České spořitelny nebyly nabídnuty. To jsou
dvě zásadní výhody. Dále Česká spořitelna
požadovala předložit k odsouhlasení všechny
obcí zamýšlené leasingy nebo úvěry.
P. Půček se dále dotázal, v jaké výši se pohybuje navýšení v případě prodlení ze strany
dlužníka?
Ing. Říha uvedl, že navýšení může být postupně
až 30%. Taková situace se zatím nevyskytla.

USNESENÍ 8/5 A): ZO bere na vědomí informaci o postupu ve věci žádosti pí Herzánové
o odkup pozemku parc. č. 2964/1 v k. ú.
Lužice u Hodonína a pověřuje RO projednat
žádost s právničkou obce Mgr. Zabadalovou
a připravit návrh na usnesení o prodeji
do příštího zasedání ZO.
HLASOVÁNÍ:

13 - 0 - 0

Starosta poděkoval Ing. Říhovi.
USNESENÍ Č. 8/4: ZO projednalo Smlouvu
o úvěru uzavřenou mezi Obcí Lužice a Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě
33, č. p. 969, a pověřuje starostu k uzavření
smlouvy.
HLASOVÁNÍ:

13 - 0 - 0

5. POZEMKY
Starosta předal slovo místostarostce.
a)Prodej pozemku parc. č. 2964/1
o výměře 526 m2.
Místostarostka seznámila přítomné zastupitele
se situací ve věci prodeje pozemku parc.
č. 2964/1. Pí Herzánová chce od svých rodičů
získat pozemek na Strání. Tento pozemek však
není zapsaný na LV přesto, že rodiče uzavřeli
smlouvu s Hodonínem a pozemek zaplatili.
Zjistili jsme však, že jsou zde nesrovnalosti
ve velikosti pozemku, dále pí Herzánová chce
uskutečnit prodej za sebe, i když ještě není
majitelem. Musíme upřesnit komu a za jakých
podmínek pozemek prodáme. Proto RO nedoporučuje prodej pozemku ke schválení.
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b) Prodej nebo pronájem pozemků firmě
FOREST - AGRO spol. s r. o. Hrušky (les
v katastru Mikulčice)
Místostarostka dále dodala, že RO dostala
za úkol zabývat se prodejem pozemků firmě
FOREST, a to jaká částka by byla za nájem
a jaká za prodej. Pronájem činí celkem 1.316,Kč za rok a prodej prezentuje 151.650,- Kč.
Při ročním nájmu 1.316,- Kč bychom obdrželi
částku 151.650,- Kč za cca 115 let. Proto RO
doporučuje pozemky prodat.
P. Staněk uvedl, že se cena za pronájem může
navýšit.
Starosta dodal, že firma FOREST zaslala aktuální ceny za pronájem, což dávají jako návrh.
I kdyby částku zdvojnásobili, tak předmětnou
částku získáme za cca 60 let.
USNESENÍ 8/5 B): ZO schvaluje prodej
pozemků ve vlastnictví obce Lužice v k. ú.
Mikulčice parc. č. 2063/1 - 3856 m2, parc.
č.2064/1 - 3847 m2 a lesních pozemků parc.
č. 2066/2 -175m2, 2066/3 - 562m2, parc.
č. 2080/3 - 1074m2 firmě FOREST - AGRO
spol. s r. o. Hrušky za cenu 151.650,- Kč.
HLASOVÁNÍ:
Zdržel se:

12 - 1 - 0
p. Kuchař

c)Smlouva o užívání pozemku a uzavření
budoucí smlouvy s VaK, a. s., Hodonín
parc. č. 1102 a 869/12 - vodní dílo ul.
Velkomoravská
Starosta seznámil přítomné se Smlouvou o užívání
pozemku a uzavření budoucí smlouvy s VaK,
a. s., Hodonín parc. č. 1102 a 869/12 - vodní
dílo ul. Velkomoravská. Jedná se o vodovod
na křižovatce ul. Velkomoravská a Bojanovská.
USNESENÍ 8/5 C): ZO schvaluje uzavření
Smlouvy mezi obcí Lužice a VaK a.s. o užívání
pozemku a uzavření budoucí smlouvy s VaK,
a. s. Hodonín parc. č. 1102 a 869/12 - vodní
dílo ul. Velkomoravská. ZO pověřuje starostu
k uzavření smlouvy.
HLASOVÁNÍ:

7. VYHLÁŠKA OBCE Č. 3/2007 O KONÁNÍ
SPORTOVNÍCH - KULTURNÍCH AKCÍ
Starosta předal slovo místostarostce.
Místostarostka seznámila přítomné zastupitele
se zněním vyhlášky č. 3/2007 o stanovení
podmínek pro pořádání, průběh a ukončení
veřejnosti přístupných sportovních a kulturních
podniků, včetně tanečních zábav a diskoték
a jiných kulturních podniků.
P. Buchta doporučuje posunout čas v době
konání hodů na 4.00 hod. ráno.
USNESENÍ Č. 8/7: ZO schvaluje vyhlášku č.
3/2007 o stanovení podmínek pro pořádání,
průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních
zábav a diskoték a jiných kulturních podniků.

13 - 0 - 0
HLASOVÁNÍ:

6. VYHLÁŠKA OBCE Č. 2/2007 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU
Starosta předal slovo místostarostce.
Místostarostka seznámila přítomné zastupitele
se zněním vyhlášky č. 2/2007 o veřejném
pořádku. Uvedla, že dle nové legislativy
nemůže být původní vyhláška v takové podobě, jakou ji máme nyní. Jednotlivé body jsou
nyní řešeny jinými zákony. Proto předkládá ZO
vyhlášku č. 2/2007, kterou se ruší vyhláška
1/2003.
USNESENÍ Č. 8/6: ZO schvaluje vyhlášku
obce Lužice č. 2/2007, která ruší vyhlášku č.
1/2003

o dodržování veřejného

13 - 0 - 0

8. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE
LUŽICE
Starosta uvedl, že tato problematika byla podrobně projednána dne 5. 11. 2007 na zasedání
RO Lužice, rozšířené o členy ZO Lužice.
Navržené změny ÚP vyplynuly z požadavků
občanů a z potřeb obce, a to průběžně od roku
2002. Následně seznámil starosta přítomné
s jednotlivými změnami ÚP.
18.45 odešel p. Staněk.
USNESENÍ Č. 8/8: ZO schvaluje změny územního plánu obce Lužice.
HLASOVÁNÍ:
12 - 0 - 0

pořádku.
HLASOVÁNÍ:

13 - 0 - 0
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9. ZMĚNA KATASTRÁLNÍ HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ LUŽICE
U HODONÍNA
Starosta seznámil přítomné zastupitele s návrhem změny katastrální hranice mezi městem
Hodonín a obcí Lužice. Jedná se o to, že
katastrální hranice města Hodonín zasahuje
v oblasti silnice Hodonín - Lužice za mostem
přes Kyjovku, nelogicky do intravilánu obce.
Navrženou hranici bude tvořit řeka Kyjovka.
USNESENÍ Č. 8/9: Zastupitelstvo obce
schvaluje uzavřít dohodu o změně katastrální hranice mezi Hodonínem a Lužicemi
u Hodonína, v jejímž důsledku se následující

a budovy: bez čp/če, stavba pro rodinnou
rekreaci, na pozemku st.p.č. 5926, bez čp/
če, jiná stavba, na pozemku st.p.č. 5927, bez
čp/če, jiná stavba, na pozemku st.p.č. 5928,
bez čp/če, jiná stavba, na pozemku st.p.č.
5929, č.p. 4173, rodinný dům, na pozemku
st.p.č. 5930, bez čp/če, jiná stavba, na
pozemku st.p.č. 8757 a budova bez čp/če,
stavba pro rodinnou rekreaci, na pozemku
st.p.č. 9251, vedené dosud v katastrálním
území Hodonín, stanou součástí katastrálního
území Lužice u Hodonína.
Obec Lužice uhradí veškeré náklady, které již
vznikly, popřípadě ještě vzniknou v souvislosti
se změnou katastrální hranice.

nemovitosti, a to pozemky: st.p.č. 5926,
st.p.č. 5927, st.p.č. 5928, st.p.č. 5929,

HLASOVÁNÍ:

12 - 0 - 0

st.p.č. 5930, st.p.č. 8757, st.p.č. 9251, p.č.
2332/1, p.č. 2332/3, p.č. 2332/4, p.č.

10. SOUTĚŽ VESNICE ROKU

2332/5, p.č. 2332/6, p.č. 2332/7, p.č.

Starosta předal slovo místostarostce.
Místostarostka seznámila přítomné s návrhem
přihlásit obec Lužice do soutěže Vesnice roku.
Obec Lužice má všechny předpoklady pro dobré umístění v této soutěži. Obec, která se přihlásí do soutěže, musí složit registrační poplatek
ve výši 2,- Kč na každého občana. Nejdříve
se soutěží v krajském kole. Vítězové krajských
kol postupují do soutěže celostátní.

2332/8, p.č. 2332/9, p.č. 2332/10, p.č.
2332/11, p.č. 2332/12, p.č. 2332/13, p.č.
2332/14, p.č. 2332/15, p.č. 2332/16, p.č.
2332/17, p.č. 2332/18, p.č. 2332/19, p.č.
2332/2, p.č. 2332/20, p.č. 2332/21, p.č.
2332/22, p.č. 2332/23, p.č. 2332/24, p.č.
2332/25, p.č. 2332/26, p.č. 2332/27,
p.č. 2332/28, 2359/8, p.č. 2361/6, p.č.

2363/28, p.č. 2363/29, p.č. 2363/31, p.č.

USNESENÍ Č. 8/10: ZO schvaluje účast obce
v soutěži Vesnice roku.
HLASOVÁNÍ:

12 - 0 - 0

11 - 1 - 0
p. Kuchař

obec Lužice prostřednictvím svých zaměstnanců schopna zajistit. Tyto služby budou
v budoucnu zajišťovat soukromé společnosti,
podobně jako v současné době hodonínská
Homedica.
Pí Sasinková dodala, že by bylo dobré, abychom
získali pracovnici, která by byla občanka Lužic
s tím, že by byla zaměstnána v takovéto firmě
a věnovala se občanům v Lužicích.
Ing. Jiří Sečkař se dotázal, jaké jsou předpoklá-

b) Smlouva o partnerství a spolupráci
Starosta předal slovo místostarostce.
Místostarostka seznámila přítomné zastupitele
se Smlouvou o partnerství a spolupráci.
Oslovila nás Nadace partnerství s nabídkou,
abychom uzavřeli smlouvu o partnerství,
díky které získáme větší finanční prostředky
na opravu a rozšíření mobiliáře vinařských
stezek Podluží. Uzavření smlouvy je finančně
výhodné a podporuje propagaci obce a podnikatelskou činnost.

dané náklady na provoz haly.
Starosta odpověděl, že dle investičního záměru
se předpokládá ztráta 280.000,- Kč za rok.
Tento údaj je z roku 2003. Aby se ekonomika
provozu optimalizovala, tak je potřeba docílit
maximální vytížení haly, včetně prázdnin,
a to pronájmem na soustředění družstvům
z nejvyšších soutěží, což parametry haly
umožňují.
P. Jan Sečkař se dotázal na perspektivu Lutesu,
zda bude či nebude pokračovat.
Starosta odpověděl, že není důvodu, aby společ-

USNESENÍ Č. 8/11 B): ZO schvaluje Smlouvu
o partnerství a spolupráci mezi Obcí Lužice
a Partnerství, o. p. s., se sídlem v Brně, Údolní
33, 602 00.
12 - 0 - 0

12. DISKUSE
v oblasti sociálních služeb.
Místostarostka uvedla, že o sociální služby

2363/60, p.č. 2363/61, p.č. 2363/62, p.č.
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HLASOVÁNÍ:
Zdržel se:

Pí Sasinková se dotázala, jaká je perspektiva

2363/32, p.č. 2363/55, p.č. 2363/56, p.č.
2363/57, p.č. 2363/58, p.č. 2363/59, p.č.

USNESENÍ Č. 8/11 A): ZO schvaluje Směrnici č. 1/2007 - Pravidla poskytování dotací
na veřejně prospěšné aktivity.

HLASOVÁNÍ:

2362/67, p.č. 2362/68, 2362/72, p.č.
2363/73, p.č. 2363/5, p.č. 2363/27, p.č.

P. Půček seznámil se směrnicí č. 1/2007. Původní směrnice již nevyhovovala potřebám obce,
a proto je nutné ji aktualizovat.

nost Lutes nepokračovala v činnosti, protože
firma je za celou dobu svého trvání zisková.
Počet pracovníků se odvíjí v návaznosti na politiku státu oblasti zaměstnanosti. Pokud dojde
k omezení dotací státu na veřejně-prospěšné
práce, sníží se počet zaměstnanců. Již nyní se
stabilizuje skupina kvalitních pracovníků, kteří
jsou schopni s dobrou výkonnou mechanizací
nahradit větší počet zaměstnanců. Kvalita
některých stávajících zaměstnanců je nedostatečná, jsou s nimi problémy a do budoucna

2363/63, p.č. 2363/64, p.č. 2363/65,

11. RŮZNÉ

je ze strany občanů zájem. Bohužel současná

2363/66, p.č. 2835, p.č. 2836, p.č. 2921/1,

a)Směrnice č. 1/2007

legislativa požaduje k výkonu sociálních služeb

Ing. Jiří Sečkař namítl, že v loňském roce měl

p.č. 2921/3, p.č. 2921/5, p.č. 2921/4

Starosta předal slovo p. Půčkovi.

odbornou kvalifikaci a způsobilost, kterou není

Lutes půjčku 600.000,- Kč a na konci roku

s nimi nepočítáme.
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to bylo 720.000,- Kč. Starosta konstatoval,
že Ing. Sečkař uvádí chybné údaje, protože
půjčka byla poskytnuta v prvním roce existence
firmy a v roce 2006 Lutes celou půjčku ve výši
600.000,- Kč splatil, přičemž byla zakoupena
motorová sekačka za 160.000,- Kč a byl vykázán zisk cca 200.000,- Kč.
P. Kuchař dodal, že v současnosti vykazuje Lutes
zisk přes 500.000,- Kč.
Ing. Jiří Sečkař dodal, že pouze ze zakázek
od obce. To je jen přelévání peněz z obce
na Lutes.
Starosta uvedl, že zakázky jsou nejen od obce,
ale také od občanů.
P. Kuchař podotkl, že pokud bychom zadávali
zakázky jiné firmě, tak by tyto práce provedla
za mnohem vyšší náklady, protože ceny firmy
Lutes jsou ve všech oblastech činnosti nižší
než ceny cizích firem z okolí.
Ing. Jiří Sečkař uvedl, že je zbytečné zaměstnávat
tři technicko-hospodářské pracovníky.
Starosta odpověděl, že stav technickým pracovníků se k 1. lednu 2008 snižuje na dva.
Je třeba vzít v úvahu, že tito pracovníci vykonávají činnost také související s provozem
kanalizace v obci a zpracovávají účetnictví pro
mateřskou školu. Kromě technicko-hospodářské činnosti částečně vykonávají i činnosti
dělnických profesí (rozvoz obědů, sběrný dvůr,
kontroly čerpacích stanic, atd.).

nočního klidu u baru Durango. O provedených
kontrolách jsou k dispozici měsíční hlášení.
P. Hubačka dodal, že nikdy nevíme, co by
se stalo, kdyby tato služba neexistovala. Buď
budeme mít prevenci a nebo budeme řešit až
následky.
Starosta dále dodal, že tato agentura zajišťuje
také ostrahu obecního úřadu, Starého kvartýru a mateřské školy napojením alarmu na
dispečink v Hodoníně. Z dosavadní zkušenosti
je možné konstatovat, že tato agentura
je v pohotovosti 24 hodin denně a na každé zavolání
se neprodleně dostavila k místnímu šetření.
Místostarostka pozvala všechny přítomné
na adventní koncert, který se uskuteční
18. 11. 2007 v chrámu sv. Cyrila a Metoděje
v Lužicích.
13. ZÁVĚR
Starosta poděkoval přítomným za připomínky
a aktivním přístup k jednotlivým bodům.

Zapsala: Petra Lorencová

Ing. Jiří Sečkař se dále dotázal, zda není
na zváženou zrušit hlídací agenturu.
Starosta dodal, že tato agentura docílila toho,
že se plně eliminovalo rušení nočního klidu
u autobusových zastávek a částečně rušení
8
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