ZÁPIS A USNESENÍ Z IX. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
LUŽICE ZE DNE 22. PROSINCE 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 11 členů
Omluveni: p. Hasoň, p. Vavrys, pí Sasinková
- dostaví se později, p. Hubačka - dostaví se
později
- ZO je tím usnášeníschopné.
- Návrh na doplnění programu:
Místostarostka doporučuje doplnit bod Různé
o bod:
a)
Uzavření souhlasného prohlášení mezi
Obcí Lužice a manželi Václavem a Olgou Hiršovými o narovnání vlastnického práva k pozemku
parc. č. 2964 v k. ú. Lužice Hodonína
- Starosta seznámil přítomné s návrhem doplněného programu. HLASOVÁNÍ: 11 - 0 - 0
- Program jednání byl schválen jednomyslně
HLASOVÁNÍ: 11 - 0 - 0
- Zapisovatelkou byla určena Petra Lorencová.
- Ověřovateli zápisu byli určeni pí Kotlaříková,
p. Hubačka
- Byla zvolena návrhová komise ve složení:
předseda:
p. Martin Půček
HLASOVÁNÍ: 11 - 0 - 0
členové:
p. Vít Hubačka
HLASOVÁNÍ: 11 - 0 - 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.
17.05 dostavila se pí Sasinková.
P. Kuchař uvedl, že z posledního zasedání ZO
vyplynul následující úkol.
Bod č. 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.
Ostatní úkoly jsou předmětem dnešního jednání.
Starosta dodal, že i tento úkol byl zařazen
do programu dnešního jednání v bodě Různé.
Je tedy také předmětem dnešního jednání.
USNESENÍ č. 9/1: ZO bere na vědomí kontrolu
usnesení z posledního zasedání ZO.
HLASOVÁNÍ: 12 - 0 - 0
2. ZPRÁVA KV A FV
Starosta předal slovo p. Kuchařovi.
P. Kuchař uvedl, že se KV sešel dne 30. 11. 2007
a 10. 12. 2007 a byly projednány následující
skutečnosti:
1. Seznam žádostí o dotace pro veřejné aktivity
v obci pro rok 2008 nemohly být radou obce
KV předloženy, poněvadž termín podání byl
20. 11. 2007. Dále KV doporučuje ZO stano1

vit horní hranici celkových dotací pro veřejně
prospěšné aktivity obce na rok 2008.
2. KV prověřil činnost bezpečnostní agentury
v obci na základě smluv: a/ Ostraha objektu OÚ
formou signalizace elektrického zabezpečení
objektu po dobu 24 hod. ve všední dny i ve svátcích. b/ Ostrahu katastrálního území Lužice
a dodržování veřejného pořádku a to každý
pátek a sobotu od 22.00 do 02.00 hodin.
Služby nad rámec smlouvy budou realizovány
na základě písemného požadavku obce.
3. Bylo zkontrolováno rozhodnutí MF ohledně
přidělení dotace 15 mil. Kč na stavbu sportovní
haly s dodržením termínu do 31. 5. 2008. Dále
bylo kontrolováno doplnění smlouvy o ukončení
sportovní haly Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 19/2007/561 ze dne 4. 6. 2007 čl. XXIII.
4. KV požaduje rozčlenění paragrafu 3399
na položky: kulturní akce, SPOZ, návštěva
Francie v celkové částce 569.900,- Kč.
5. Ze zápisu RO ze dne 1. 10. 2007 bod č. 20/5
– konání besedy kronikářů regionu Podluží
– úhrada na občerstvení je RO schválena bez
uvedení finanční částky.
Pro konání kulturních akcí v obci v období listopad
– prosinec v bodě 20/6 není taktéž uvedena
finanční částka na občerstvení a organizačně
technické zabezpečení.
6. KV žádá předložení plnění sociálního fondu
a jeho čerpání za rok 2007 pro pracovníky
obce.
Starosta dodal, že požadované údaje budou
kontrolnímu výboru předloženy.
USNESENÍ 9/2 a): ZO bere na vědomí zprávu KV.
HLASOVÁNÍ: 12 - 0 - 0
Starosta dále předal slovo p. Půčkovi.
P. Půček seznámil přítomné zastupitele se zase2

dáním FV, který se sešel dne 17. 12. 2007
a byly projednány následující skutečnosti.
1. Finanční výbor projednal s ekonomkou OÚ rozpočet roku 2007. Hospodaření obce za období
01/2007 - 11/2007 probíhá s následujícím
výsledkem:
Příjmy celkem
30 104 247,43 Kč
Rozpočet
44 177 800,00 Kč
Procento
68,14 %
Výdaje celkem
29 819 602,31 Kč
Rozpočet
68 913 800,00 Kč
Procento
43,27 %
Stav na BÚ k 30. 11. 2007
833.180,29 Kč
Stav na účtu SF k 30. 11. 2007 78.314,65 Kč

rozpočtového provizoria, které FV navrhuje ZO
ke schválení. Rozpočet obce pro rok 2008
bude vypracován a projednán na jednání ZO
v únoru 2008.
8. FV projednal návrh plánu činnosti FV pro rok
2008 a nevznáší k němu žádné výhrady. Doporučuje jej ZO ke schválení.
9. Příští zasedání FV proběhne 30. 1. 2008
za účelem kontroly vyúčtování dotací poskytnutých obcí v roce 2007 a posouzení žádostí
dotací na rok 2008.
17.20 dostavil se p. Hubačka.
USNESENÍ 9/2 b): ZO bere na vědomí zprávu FV.
HLASOVÁNÍ: 13 - 0 - 0

2. Byla provedena kontrola pokladny za období
23. 10. 2007 – 30. 11. 2007. FV konstatuje, že k dokladům nevznáší žádné výhrady,
všechny doklady jsou řádně zaúčtovány
a podepsány.
3. Byla provedena kontrola účetních dokladů
za měsíce 10/2007 – 11/2007. FV konstatuje, že k dokladům nevznáší žádné výhrady,
všechny doklady jsou řádně zaúčtovány
a podepsány.
4. Finanční výbor projednal navrženou úpravu rozpočtu č. 5. Jednotlivé položky byly vysvětleny
paní Valouškovou. FV nevznáší žádné výhrady
k této úpravě a doporučuje ji zastupitelstvu ke
schválení.
5. Finanční výbor byl seznámen s provedenou
kontrolou v příspěvkových organizacích (ZŠ
a MŠ) a bere na vědomí tuto zprávu.
6. Předseda FV podal členům FV průběžnou informaci o výstavbě sportovní haly. Současně také
informoval o prodloužení termínu kolaudace
a závěrečného vyúčtování dotace.
7. Předseda FV podal informaci o projednání

3. PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI KV A FV
NA R. 2008
Starosta předal slovo místostarostce.
17.25 dostavil se p. Hasoň.
Místostarostka seznámila s Plánem kontrolní
činnosti finančního a kontrolního výboru ZO
na rok 2008.
K návrhu plánu činnosti KV vznesl p. Kuchař
požadavek, aby do činnosti KV byla zahrnuta
i kontrola hospodaření neziskových organizací
včetně TJ Baník a TJ Sokol.
Místostarostka upozornila, že KV nemá v náplni
činnosti kontrolu financování, to má na starosti
FV. KV má kontrolovat dodržování zákonů,
vyhlášek, smluv, usnesení a plnit úkoly, kterým
ho pověří zastupitelstvo.
Starosta dodal, že KV může nahlížet do detailu
ekonomiky. Je však nesmyslné, aby úkoly, které jsou v kompetenci FV řešil duplicitně i KV.
P. Půček uvedl, že ve finančním výboru pracují důvěryhodní profesionální ekonomové
(pracovník FÚ, ekonom akciové společnosti,

metodik účetnictví MěÚ Hodonín), kteří provádí
kvalifikovaně a objektivně kontrolu hospodaření
s finančními prostředky obce. P. Kuchař dodal,
že KV plní pouze své povinnosti a nemá důvodu
někomu nedůvěřovat.
Místostarostka uvedla, že na každý rok je vypracován plán, který schvaluje zastupitelstvo,
a dle toho plánu výbory pracují. V návrhu
tohoto plánu je uvedena i kontrola neziskových
a příspěvkových organizací, a to jak kontrolním
výborem, tak i finančním výborem, protože
kontrola se týká nejen hospodaření a čerpání
dotací.
Pí Valoušková navrhla, aby se předsedové
výborů účastnili školení, které jsou pořádány
každoročně a kde se jednoznačně definují
kompetence.
USNESENÍ 9/3: ZO schvaluje plán kontrolní
činnosti KV a FV na r. 2008 doplněný o zajištění
školení pro členy KV a FV.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
4. ÚPRAVA ROZPOČTU Č. 5
Starosta předal slovo pí Valouškové.
Paní Valoušková seznámila přítomné s úpravou
rozpočtu č. 5.
Starosta vyzval přítomné zastupitele k dotazům.
P. Kuchař se dotázal, proč není uveden komentář.
Starosta odpověděl, že změny v úpravě rozpočtu č. 5 nejsou novými zásadními vstupy
a prezentují přerozdělení prostředků na základě skutečných zdrojů příjmů a jejich čerpání.
Připomínka se akceptuje a komentář bude
součástí každé změny rozpočtu.
Dále se p. Kuchař se dotázal, kolik jsme si doposud vypůjčili z revolvingového účtu.
Pí Valoušková odpověděla 2.500.000,- Kč.
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USNESENÍ č. 9/4: ZO schvaluje úpravu rozpočtu
č. 5. Příjmová část se snižuje o 321.000,- Kč,
výdajová část se snižuje o 453.600,- Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji je splátka jistiny úvěru
ve výši 132.600,- Kč.
HLASOVÁNÍ:14 - 0 - 0
5. POVĚŘENÍ RADY OBCE KE SCHVÁLENÍ
ÚPRAVY ROZPOČTU Č. 6
Starosta předl slovo místostarostce.
Na základě doporučení FV přednesla místostarostka návrh, aby ZO pověřilo RO projednáním
a schválením nezbytně nutných úprav rozpočtu
do konce roku 2007 formou úpravy rozpočtu
č. 6.
USNESENÍ č. 9/5: ZO pověřuje RO ke schválení
nezbytně nutných úprav rozpočtu do konce
r. 2007 (rozpočtové opatření č. 6), jak
na straně příjmů, tak na straně výdajů, které
byly vynuceny vnějšími vlivy.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
6. ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM OBCE
Starosta předal slovo pí Valouškové.
Pí Valoušková uvedla, že FV projednal sestavení
rozpočtu pro příští rok a doporučuje ZO schválit
na rok 2008 rozpočtové provizorium.
USNESENÍ č. 9/6: ZO schvaluje rozpočtové
provizorium obce na r. 2008.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
7. DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č.
19/2007/561
Starosta seznámil přítomné zastupitele s Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo č. 19/2007/561.
Pí Kotlaříková se dotázala, jaký byl původní termín.
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Starosta odpověděl, že původní termín ukončení
stavby byl 31. 12. 2007. Koncem měsíce srpna
a začátkem měsíce září byla stavba zatopena
enormními dešťovými srážkami. Výstavba byla přerušena. Vlhkost stavby i nyní neumožňuje realizaci
technologie výstavby dle původního harmonogramu a stavba se nepřetržitě osušuje doposud.
P. Sečkař se dotázal, zda jsou ve smlouvě řešeny
případné závady a nedostatky.
Starosta odpověděl, že odstranění závad je ošetřeno samostatným článkem smlouvy.
USNESENÍ č. 9/7: ZO schvaluje prodloužení
termínu výstavby do 31. 05. 2008 Dodatkem
č. 1 smlouvy o dílo č.19/2007/561 mezi Obcí
Lužice a zhotovitelem firmou POZIMOS, a.s.
Štefánkova 167, 760 01 Zlín na zhotovení díla
- stavebních prací na akci „Dostavba sportovní
vybavenosti ZŠ Lužice - víceúčelová hala“.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
8. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE
LUŽICE Č. 4/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH, KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE
VYHLÁŠKA Č. 1/2004, O MÍSTNÍCH
POPLATCÍCH. (NAVÝŠENÍ POPLATKU
ZA ODPADY NA 400,-KČ ROČNĚ).
Starosta předal slovo místostarostce.
Místostarostka seznámila přítomné s vyhláškou
obce Lužice č. 4/2007. Dále vysvětlila princip stanovení výše poplatků za komunální
odpad. Částka je rozdělena na dvě části,
a to na paušální částku a dále na částku, která
je stanovena podle skutečných nákladů obce
předchozího roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu.
V našem případě činí paušální částka 150,- Kč
a skutečné náklady v částce b) jsou ve výši

250,- Kč. Celkem bude poplatek v roce 2008
činit 400,- Kč/osobu a rok.
P. Kuchař podotkl, že v rozpočtu je uvedena částka na likvidaci stavení suti ve výši 783.000,Kč. Jak se bude řešit tato částka.
Místostarostka odpověděla, že tato částka
není při stanovení výše poplatku započtena,
protože stavební suť není klasifikována jako
komunální odpad. Likvidaci stavební suti musí
každý zajistit na své náklady. Dále dodala, že
celkové náklady na likvidaci podstatně snižuje
třídění odpadů. Bohužel tyto úspory se eliminují
nákupem pytlů, z nichž se na tříděný komunální
odpad používá pouze jedna třetina. Dvě třetiny
pytlů používají občané pro jiné účely.
USNESENÍ č. 9/8: ZO Lužice schvaluje vydat na
základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s § 10 zákona č. 128/2000Sb.,
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku obce
Lužice č. 4 /2007, kterou se mění a doplňuje
vyhláška č. 1/2004, o místních poplatcích.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
9. POZEMKY
a) Záměr prodeje pozemků (na ul. Vinohrádky
– zahrady) ve vlastnictví obce v k. ú. Lužice
u Hodonína.
Starosta předal slovo místostarostce.
Místostarostka seznámila přítomné se situací
s pozemky na ul. Vinohrádky, kde mají vlastníci sousedních pozemků oploceny také části
pozemků obecních. Je proto nutné dát tuto
situaci legislativně do pořádku a tyto pozemky
nabídnout k odkoupení.

P. Půček se dotázal, zda budou občané převod
hradit.
Starosta odpověděl, že obec připraví smlouvy
a poplatky se budou platit v souladu s platnou
legislativou.
P. Sečkař se dotázal, jak byly pozemky pronajímány doposud.
Místostarostka odpověděla, že využívání těchto
pozemků nebylo legislativně ošetřeno, proto
je předložen záměr na odprodej předmětných
pozemků občanům, kteří je využívají.
Starosta doplnil, že vzhledem k tomu, že se jedná
o malé plochy, nezvažuje se řešení formou
pronájmu.
USNESENÍ 9/9a): ZO schvaluje záměr prodeje pozemků (na ul. Vinohrádky – zahrady)
ve vlastnictví obce v k. ú. Lužice u Hodonína
(dle přílohy v materiálech).
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
b)Záměr směnit pozemek ve vlastnictví obce
v k. ú. Lužice u Hodonína za pozemek
p. Báczika.
Starosta seznámil přítomné se záměrem směnit
pozemek obce Lužice za pozemek p. Báczika.
P. Sečkař se dotázal, jak velký je pozemek pro
p. Báczika.
Starosta odpověděl, že pozemek obce má plochu
1.010 m2 a pozemek p. Báczika 910 m2.
USNESENÍ 9/9b): ZO schvaluje záměr směnit
pozemek ve vlastnictví obce v k. ú. Lužice
u Hodonína za pozemek p. Báczika (viz příloha
v materiálech).
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
5

c) Smlouvu (č. 4206-003/001/07) mezi Obcí
Lužice a E.ON, Distribuce, a. s. o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
Starosta seznámil přítomné se smlouvou mezi
Obcí Lužice a E.ON, Distribuce, a. s. o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu.
USNESENÍ 9/9c) ZO s c h v a l u j e s m l o u v u
(č. 4206-003/001/07) mezi Obcí Lužice
a E.ON, Distribuce, a. s. o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
10. ODEPSÁNÍ POHLEDÁVEK IVO MAKUDERY, HRDINY A ČADY
Starosta seznámil přítomné zastupitele s pohledávkou p. Makudery, p. Hrdiny a p. Čady.
Po konzultaci této situace s pracovníky exekuce,
kteří konstatovali, že pohledávka p. Makudery
je nevymahatelná a vzhledem k tomu, že se
jedná o 8.031,- Kč navrhl, aby se tato částka
odepsala jako nevymahatelná pohledávka.
Pohledávka p. Hrdiny původně činila 133.000,Kč. P. Hrdina provedl pro obec práce v hodnotě
74.000,- Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že
všechny další výzvy k vyrovnání pohledávky byly
neúspěšné a žalobu není možné podat, navrhl
starosta odepsat zbývající částku 59.068,- Kč
jako nevymahatelnou.
P. Kuchař podotkl, že nesouhlasí s odepisováním
pohledávek.
Místostarostka upozornila na dopis, který mají
zastupitelé v materiálech - vyrozumění k exekučnímu úřadu, kde je uvedeno: „Soud Vás
vyzývá, abyste mu označil(a) místo, kde jsou
věci povinného (povinné), které by mohly
být sepsány a prodány. Nesdělíte-li soudu
takové místo do 14 dnů od doručení tohoto
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vyrozumění nebo nebudou-li ani na Vámi
označeném místě sepsány žádné věci, bude
výkon rozhodnutí zastaven.“ Obec Lužice
nemá žádné informace o věcech povinného,
které by mohly být prodány.
Pí Pražáková se dotázala, zda to v účetnictví
něčemu vadí.
Pí Valoušková odpověděla, že vymahatelnost je
3 roky, tyto pohledávky jsou z roku 1996
a 2001 a měly by se účetně uzavřít.
Starosta dodal, že KV opakovaně požaduje, aby
se pohledávky řešily. Jiný způsob v těchto případech není možný, protože pohledávky jsou
nevymahatelné.
P. Půček dodal, že na druhou stranu dáme
signál dalším, kteří si řeknou, že pohledávky
odepisujeme.
Starosta odpověděl, že od roku 2002 nevznikla obci
žádná pohledávka a precedens je tedy neaktuální.
USNESENÍ č. 9/10 a): ZO schvaluje odpis
pohledávky Ing. Iva Makudery ve výši 8.031,Kč s příslušenstvím.
HLASOVÁNÍ: 7 - 2 - 5
Zdržel se: p. Buchta, p. Hubačka
Proti: pí Kotlaříková, p. Krchnivý, p. Kuchař,
pí Pražáková, p. Půček
USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO.
USNESENÍ č. 9/10 b): ZO schvaluje odpis pohledávky p. Jana Hrdiny ve výši 59.068,- Kč.
HLASOVÁNÍ: 5 - 3 - 6
Zdržel se: p. Buchta, P. Hubačka, p. Krchnivý
Proti: pí Kotlaříková, p. Kuchař, pí Pražáková,
p. Půček, pí Sasinková, p. Sečkař
USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO.

USNESENÍ č. 9/10 c): ZO schvaluje odpis
pohledávky Ing. Radomíra Čady ve výši
6.242,90 Kč.
HLASOVÁNÍ: 11 - 3 - 0
Zdr žel se: pí Kotlaříková, pí Pražáková,
p. Půček
11. ŽÁDOST OBČANŮ K LOKALITĚ
PARK U VRCHNICE. DNE 20. 11. 2007
OBDRŽEL OÚ LUŽICE DOPIS P. ZDEŇKA HARCI, JEHOŽ PŘÍLOHOU BYLA
ŽÁDOST OBČANŮ LUŽIC.
Starosta seznámil přítomné s výše uvedenou
žádostí: „Občané Lužic žádají zastupitele
obce o zajištění odstranění klády, kterou
nechal pan starosta nainstalovat na kopec
v parku U Vrchnice /původně zde byla připravena velká socha/. Dále žádáme v zájmu
bezpečnosti našich dětí a vnoučat, aby se
kolem kopce neprováděla výsadba stromů,
instalace soch a jiných předmětů, které
by mohly být při sáňkování příčinou úrazů.“
Starosta se dotázal přítomného p. Harci, proč
má být lavice odstraněna (žádost neobsahuje
zdůvodnění tohoto požadavku).
P. Harca odpověděl, že nevidí důvod, proč
po odstranění velké sochy byla dána na kopec
tato kláda. Po nárazu na kládu by se mohlo stát
neštěstí. Dále p. Harca podotkl, že neví, jestli
zastupitelé věděli o tom, jaké jsou náklady,
které zde byly vynaloženy.
Starosta odpověděl, že o rozmístění plastik
rozhoduje rada obce. Na veřejném zasedání
13. 9. 2007 ZO akceptovalo požadavek
p. Harci, aby na kopci v parku U Vrchnice nebyla instalována původní plastika, po které děti
šplhají, a je tím ohrožena jejich bezpečnost.

Vzhledem k tomu, že fundament pro plastiku
byl již zabudován, byl na něj umístěn kmen
upravený na lavici k sezení.
Starosta se dále dotázal, z čeho vyplývají obavy
občanů o bezpečnost sáňkování.
P. Harca podotkl, že lidé nejsou proti tomu, aby
se vysazovaly stromy a dávaly sochy v blízkosti
kopce, kde se sáňkuje, ale nesmí zasahovat
do dráhy. Po nárazu hrozí úraz.
Starosta odpověděl, že v zájmu bezpečnosti při
sáňkování bylo odstraněno pískoviště, jeden
strom byl přesazen a jeden strom byl odstraněn. Umístění plastik a výsadba stromů se
provádí tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost
sáňkujících. Pokud se ještě některé stromy
nachází v dráze sáňkujících, bude jejich bezpečnost zajištěna.
Dále starosta uvedl, že na veřejném zasedání ZO
13. 9. 2007 vyzval p. Harcu, aby ho navštívil
na OÚ za účelem projednání projektu parku
U Vrchnice. Výsledkem však nebyla konzultace,
ale podpisová akce, která je předmětem dnešního jednání. Tento postup občanské aktivity
je kontraproduktivní. Obec má zájem uplatnit
v projektech požadavky občanů. Starosta nabídl
p. Harcovi členství ve stavební komisi. Občany
podepsané v žádosti vyzval starosta ke konzultaci k projektové dokumentaci parku U Vrchnice. Dále starosta doporučil, aby se obdobné
problémy řešily formou komunitního plánování.
P. Harca dodal, že problém je jednoduchý, požaduje
odstranit kládu a dodat do parku k hřišti lavičky.
Starosta dodal, že lavice u hřiště po několik let
byly, ale byly neustále převráceny a ničeny.
Do parku budou v průběhu prvního čtvrtletí
umístěny lavice, které budou v maximální
možné míře odolné vandalismu.
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Místostarostka připomněla, že rada obce navrhla
takové usnesení, díky kterému by nebylo nutné
takových diskusí.
P. Frýdek dodal, že z estetického hlediska se
mu zdá kláda ošklivá, a modelářům, kteří zde
pouští své modely na kopci, vadí.
P. Hubačka doplnil, že každému se líbí něco
jiného. Dále dodal, že tato žádost není petice.
Petice musí mít jiné náležitosti.
P. Harca podotkl, že je to názor lidí.
Pí Pecková dodala, že rozmísťování plastik
a objektů je s ní konzultováno, mimo jiné také
proto, že je kurátorem sympozií, která se zde
konají. Rozmísťování plastik v obci přineslo
kladný výsledek, což dokazují vyjádření odborníků v hodnoceních a reportážích. Pokud
jsou v této lokalitě umísťovány plastiky, tak se
velmi opatrně počítá s tím, kam až můžou děti
při sáňkování dojet. Úraz se však stát může
komukoli, kdekoli a za jakýchkoliv okolností.
Lavice na kopci byla projektována jako účelový projekt. Samy děti a mládež daly návod
na umístění lavice tím, že si sedaly na zem
a na původní plastiku. Jedná se o účelový
objekt a své opodstatnění zde má.
P. Sečkař se dotázal p. Harce, jak ohrožuje kláda
při sáňkování, když je nahoře.
P. Harca dodal, že na vrcholu kopce je hodně
dětí, které na ni mohou upadnout.
P. Sečkař se dále dotázal, zda si p. Harca myslí,
jestli budou lavičky kolem hřiště bez hran.
P. Harca dodal, že je něco jiného sedět na rovině
a něco jiného, když je zde hodně malých dětí.
P. Kuchař dodal, že je třeba se zbavit narážek,
které k ničemu nevedou. Kláda na kopci dle
p. Kuchaře není nebezpečná.
Místostarostka se přiklání k názoru, že pro bez8

pečnost dětí je lepší, aby zde kláda nebyla.
Souhlasila s tím, aby tam plastika nazvaná
„Vstříc podstatě“ byla umístěna, protože by
tam krásně vynikala, ale jak se ukázalo, děti
ji využívaly dost nebezpečným způsobem.
USNESENÍ č. 9/11: ZO bere žádost občanů
na vědomí. Předmětný objekt bude z vrcholu
kopce odstraněn.
HLASOVÁNÍ: 8 - 3 - 3
Zdržel se: p. Hasoň, p. Hubačka, starosta p. Kreml
Proti: p. Kuchař, p. Půček, p. Sečkař
12. RŮZNÉ
a) Uzavření souhlasného prohlášení mezi Obcí
Lužice a manželi Václavem a Olgou Hiršovými
o narovnání vlastnického práva k pozemku
parc. č. 2964 v k. ú. Lužice Hodonína
Starosta předal slovo pí Bastlové.
19.20 odešel p. Kuchař
Pí Bastlová uvedla, že pí Herzánová, dcera
manželů Václava a Olgy Hiršových, požádala
obec Lužice o dodatečné zapsání parcely
č. 2964 do KN. Tento pozemek užívají
na Strání. Na KN bylo zjištěno, že parcela
je stále ve vlastnictví obce. Manželé Hiršovi
uzavřeli v roce 1990 s MěÚ Hodonín dohodu
o zřízení práva osobního užívání pozemku,
která byla zaregistrována státním notářstvím
a je tedy platná a účinná, i když nebyla zapsána do KN. Také částku 5.460,- Kč manželé
zaplatili MěÚ Hodonín. Veškeré doklady byly
prověřeny Mgr. Zabadalovou, a proto je předloženo ke schválení souhlasné prohlášení
o narovnání vlastnického práva k pozemku
parc. č. 2964 v k. ú. Lužice u Hodonína.
USNESENÍ č. 9/12 a): ZO schvaluje uzavření
souhlasného prohlášení mezi Obcí Lužice

a manželi Václavem a Olgou Hiršovými
o narovnání vlastnického práva pozemku parc.
č. 2964 v k. ú. Lužice u Hodonína.
HLASOVÁNÍ: 13 - 0 - 0
13. DISKUSE
P. Sečkař se dotázal, jaká byla původně doba
postavení haly - kolik dnů.
Starosta odpověděl, že 175 dnů.
P. Sečkař se dále dotázal, jaká je doba splatnosti
revolvingového úvěru.
Pí Valoušková odpověděla, že jeden rok. Úvěr
byl prodloužen.
Pí Sasinková poděkovala jménem sociální komise
všem občanům pěkné prožití svátků vánoč-

ních a do nového roku hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti.
Místostarostka poděkovala všem za pomoc
obecnímu úřadu, za práci členům rady obce,
komisím, výborům, pracovníkům OÚ, firmě
Lutes a všem, kteří podporují činnost obce.
14. ZÁVĚR
Starosta poděkoval přítomným za připomínky
a aktivním přístup k jednotlivým bodům. Dále
popřál všem příjemné prožití svátků vánočních
a celého příštího roku.

Zapsala: Petra Lorencová

ZÁPIS A USNESENÍ Z X. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
LUŽICE ZE DNE 28. ÚNORA 2008
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 13 členů
Omluveni: p. Hasoň, pí Pražáková (pozdější
příchod)
- Návrh na doplnění programu:
Starosta doporučuje doplnit program o následující body:
• Bod č. 5 e) doplnit o prodej další parcely, a to
2365/5 o výměře 3425 m2
• Bod č. 8 doplnit o změnu ÚP v lokalitě Vinohrádky
• Bod Různé doplnit o „Pojmenování Základní
školy v Lužicích“ a dále seznámení s dopisem
z Isdes

- ZO je tím usnášeníschopné.
- Program jednání byl schválen jednomyslně.
HLASOVÁNÍ: 13 - 0 - 0
17.10 se dostavil p. Hasoň.
- Zapisovatelkou byla určena Petra Lorencová.
- Ověřovateli zápisu byli určeni p. Buchta,
p. Vavrys
- Byla zvolena návrhová komise ve složení:
předseda: p. Martin Půček
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
členové: p. Josef Staněk
HLASOVÁNÍ: 13 - 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.
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1.KONTROLA USNESENÍ Z POSLEDNÍHO
ZASEDÁNÍ
Starosta předal slovo p. Kuchařovi.
Z posledního jednání ZO vyplynul následující
úkol:
Bod č. 9/5: ZO pověřuje RO ke schválení
nezbytně nutných úprav rozpočtu do konce
r. 2007 (rozpočtové opatření č. 6), jak na
straně příjmu, tak na straně výdajů, které byly
vynuceny vnějšími vlivy.
Starosta dodal, že tento bod byl splněn a je
samostatným bodem dnešního jednání.
USNESENÍ č. 10/1: ZO bere na vědomí kontrolu
usnesení z posledního zasedání ZO.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
2. ZPRÁVA KV A FV
Starosta předal slovo p. Kuchařovi.
P. Kuchař seznámil přítomné zastupitele ze zasedání KV, který se sešel 29. 1. 2008.
1. Pí Valoušková podala informaci o čerpání
sociálního fondu pracovníky OÚ Lužice.
U pracovníku Lutesu doporučila vytvoření
fondu FKSP za předpokladu, že tento vytváří
zisk. Dále informovala o výši výdajů na jednotlivé kulturní akce pořádané v obci v roce
2007. Obec jako spolupořadatel hodových
zábav zaplatila hudbu, ale příjmy ze vstupného
inkasovala lužická chasa. KV doporučuje, aby
chasa alespoň informovala obec o výši příjmů
ze vstupného.
2. Místostarostka Mgr. Ambrožová informovala KV
o vyúčtování dotací neziskovými organizacemi
za rok 2007. Všechny dotace byly vyúčtovány
v plné výši. Jistá pochybnost zůstává u vyúčtování dotace na zateplení stropu kostela, byť částka
za celkové opravy byla podstatně vyšší.
3. Mgr. Ambrožová seznámila KV s požadavky
neziskových organizací o dotace na rok 2008.
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KV vzal tuto informaci na vědomí s tím, že
doporučil radě obce, aby starosta obce před
sestavením rozpočtu na rok 2008 u těch organizací, které požadují dotace 100.000,- Kč
a vyšší, vyvolal veřejnoprávní kontrolu zaměřenou nejen na výdajovou část, ale i na příjmy
těchto organizací, aby bylo možno posoudit
financování zamýšlených akcí z vlastních zdrojů
těchto organizací.
Starosta dále předal slovo p. Půčkovi.
P. Půček seznámil přítomné zastupitele se zasedání FV, který se sešel dne 31. 1. 2008.
1. Finanční výbor projednal s paní ekonomkou
rozpočet roku 2007 Hospodaření obce
za období 01/2007 – 12/2007 probíhá
s následujícím výsledkem:
Příjmy celkem
45 170 298,98 Kč
Rozpočet
45 170 600,00 Kč
Procento
100 %
Výdaje celkem
51 921 140,80 Kč
Rozpočet
52 472 900,00 Kč
Procento
98,95 %
Stav na BÚ k 31. 12. 2007
451 631,01 Kč
Stav na účtu SF k 31. 12. 2007 74 357,30 Kč
2. Byla provedena kontrola pokladny za období
1. 12. 2007 – 31. 12. 2007. FV konstatuje, že
k dokladům nevznáší žádné výhrady, všechny
doklady jsou řádně zaúčtovány a podepsány.
3. Byla provedena kontrola účetních dokladů
za měsíce 12/2007. FV konstatuje, že k dokladům nevznáší žádné výhrady, všechny doklady
jsou řádně zaúčtovány a podepsány.
4. Finanční výbor provedl kontrolu poskytnutých
dotací za rok 2007 neziskovým organizacím.
Výsledky jednotlivých kontrol jsou uvedeny
v samostatných protokolech o kontrolách.
5. FV provedl kontrolu podaných žádostí o dotace
neziskovým organizací pro rok 2008. Žádosti,
které nesplňují pravidla směrnice č. 1/2007

doporučuje FV vrátit žadatelům k dopracování.
Žádosti splňující náležitosti doporučuje projednat v Radě obce, která dle finančních možností obce navrhne výše jednotlivých částek
do návrhu rozpočtu pro rok 2008.
6. FV projednal s paní ekonomkou návrh rozpočetu obce pro rok 2008. Vzhledem, k tomu,
že výdajové požadavky přesahují možnosti
financování, FV doporučuje zvolit hlavní investiční akci – opravu mateřské školy s podmínkou
poskytnutí dotace z operačního programu
životního prostředí. Současně upozorňuje
na nutnost profinancování celé investice z vlastních prostředků a teprve následného uhrazení
dotace. K tomu účelu doporučuje, v případě
nedostatku finančních prostředků, překlenout
toto období krátkým překlenovacím úvěrem.
U ostatních investičních akcí bude nutno provést snížení předpokládaných výdajů, případně
tyto přesunout do následujících let.
7. FV dle svého plánu projednal termín kontroly
hospodaření v ZŠ a MŠ. Této se operativně dle
časových možností zúčastní p. Bernhardtová,
p. Černá a Lacko v koordinaci s paní ekonomkou. Termín nejpozději do 15. 2. 2008.
8. Příští zasedání FV proběhne v měsíci dubnu.
Dále dodal, že podrobnosti ke kontrolám jsou
uvedeny v jednotlivých protokolech.
Touto cestou p. Půček poděkoval všem členům
FV a jmenovitě paní Bernhardtové, která
činnosti ve FV věnuje značnou část svého
volného času.
USNESENÍ 10/2 a): ZO bere na vědomí zprávu
KV.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
USNESENÍ 10/2 b): ZO bere na vědomí zprávu
FV.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0

3. ÚPRAVA ROZPOČTU Č. 6/2007
Starosta předal slovo pí Valouškové.
Pí Valoušková seznámila přítomné zastupitele
s úpravou rozpočtu č. 6/2007, která byla
schválena na zasedání rady obce dne 31.
12. 2007.
USNESENÍ 10/3: ZO bere na vědomí úpravu
rozpočtu č. 6/2007.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
4. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008
Starosta uvedl, že se návrh rozpočtu projednával
na zasedání RO rozšířeném o členy zastupitelstva. Dále předal slovo pí Valouškové.
Paní Valoušková seznámila přítomné s návrhem
rozpočtu na rok 2008.
P. Kuchař se dotázal na částku 300.000,- Kč
na odkoupení pozemků, zda bude tato částka
stačit na všechny pozemky.
Starosta dodal, že částka je pro tento paragraf
maximálně možná a není jisté, zda se všechny
výkupy uskuteční v tomto roce.
P. Kuchař dále konstatoval, že dotace pro Lidovou jednotu ve výši 150.000,- byla určena
pro oplocení Lidového domu a ne pro úpravu
vlastní budovy Lidového domu, který by měl být
udržován z tržeb. Dále má připomínku k dotaci
100.000,- Kč na faru, za kterou se prodala
zahrada a proslýchá se, že jak se fara opraví,
tak se prodá také.
P. Hasoň podotkl, že pozemek ještě prodaný není
a fara se prodávat nebude. Pozemek se bude
nejprve zaměřovat a bude prodána pouze část
pozemku, aby se získali potřebné prostředky
pro investiční záměr opravy budovy fary.
Starosta dodal, že tento investiční záměr opravy fary byl
podrobně projednán na rozšířeném zasedání ZO.
USNESENÍ č. 10/4: ZO schvaluje rozpočet
obce Lužice na rok 2008 v příjmové části
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ve výši 31.876.900,- Kč a ve výdajové části
45.814.900,- Kč. Rozdíl příjmů a výdajů bude
kryt prostředky na bankovním účtu a dlouhodobým investičním úvěrem.
HLASOVÁNÍ: 10 - 4 - 0
Zdržel se: pí Sasinková, p. Sečkař, p. Kuchař,
p. Vavrys
5. KOUPĚ POZEMKŮ
a) Části komunikací:
Starosta seznámil přítomné s koupí následujících
pozemků - částí komunikací:
- Parc. č. 2159/43, 16 m2 (Alena Říháková)
- Parc. č. 2159/42, 8 m2 (Alena Říháková)
- Parc. č. 123, 149 m2, (Antonín a Petr Krejčiříkovi)
- Parč. č. 860/8, 68 m2 (Ing. Marek Hasoň)
- Parc. č. 828/4, 21 m2 (Ing. Marek Hasoň)
- Parc. č. 860/9, 24 m2 (Oldřiška Samsonová)
- Parc. č. 828/3, 68 m2 (Oldřiška Samsonová)
b)U Stadionu:
Starosta seznámil přítomné s koupí pozemku
U Stadionu, a to:
- Parc. č. 1878/25, 668 m2 (Marie Pěnicová,
Hana Szamková, Antonín Beneš)
c) Odlehčovací komora kanalizace:
Starosta seznámil přítomné s koupí pozemku, a to:
- Parc. č. 2567/2, 18 m2 (Ing. Miroslav
Polách)
d)Les Kratiny:
Starosta předal slovo pí Bastlové. Pí Bastlová
uvedla, že pro obnovu lesních pozemků
v lokalitě Kratiny, předkládáme návrh odkoupit
následující pozemky v této lokalitě:
- Parc. č. 2513, 754 m2, les (Jan Ištvánek)
- Parc. č. 2512, 1618 m2, les (Ivan a Miroslav
Hunčovi)
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- Parc. č. 2511, 329 m2, les (Ing. Jan Kreml)
- Parc. č. 2502/1, 286 m2, les (JM Státní lesy
Židlochovice)
- Parc. č. 2502/2, 295 m2, les (JM Státní lesy
Židlochovice)
- Parc. č. 2501, 1516 m2, les (pí Petříková,
pí Mikušová)
- Parc. č. 2558/41, 72 m2, vodní plocha
(pí Petříková, pí Mikušová)
- Parc. č. 2474/43, 41 m2, ostatní plocha
(pí Petříková, pí Mikušová)
Oslovili jsme vlastníky vhodných pozemků. Navrhovaná cena je 15,- Kč/m2.
e) U Lužického rybníku:
Starosta předal slovo pí Bastlové. Pí Bastlová
seznámila přítomné s tím, že v rámci úpravy
katastrálních hranic s Městem Hodonín přibudou do k. ú. Lužice u Hodonína pozemky mezi
silnicí a Lužickým rybníkem. Pro obnovu lesa
v této lokalitě, navrhujeme odkoupit následující
pozemky:
- Parc. č. 2363/64, 1021 m2, vodní plocha
(Svatopluk Valášek)
- Parc. č. 2363/63, 7 m2, vodní plocha
(Ing. Marek Hasoň)
- Parc. č. 2363/62, 1057 m2, vodní plocha
(Ing. Marek Hasoň)
- Parc. č. 2363/61, 1101 m2, vodní plocha
(Oldřiška Samsonová)
- Parc. č. 2363/60, 1169 m2, vodní plocha
(Rudolf Greé)
- Parc. č. 2363/59, 475 m2, parc. č. 2365/5,
3425 m2, vodní plocha (Město Hodonín)
- Parc. č. 2363/58, 226 m2, vodní plocha
(Eduard Novák)
- Parc. č. 2363/56, 1447 m2, vodní plocha
(Antonín Kuběna)
To vše prozatím v k. ú. Hodonín.
Navrhovaná cena je 30,- Kč/m2.

P. Kuchař se dotázal na parcely rybníku Lužického. Provádí se zde údržba, kdo hradí vzniklé
náklady.
Starosta odpověděl, že úpravy, probíhající
v současné době provádí na své náklady Správa a údržba silnic.
P. Půček se dotázal, zda případně vytěžení lesa
bude ještě letos.
Starosta odpověděl, že těžba bude neprodleně
zahájena po vykoupení větší části pozemků
předmětné plochy. Cílem tohoto investičního
je komplexní obnova stromů této lokality.
P. Hasoň požádal o vyloučení z jednání, tedy
v hlasování, kde je majitelem pozemků (střet
zájmů).
Místostarostka dodala, že je nutné odsouhlasit
cenu, za kterou budou pozemky odkoupeny.
P. Kuchař navr huje cenu na odprodej
15,- Kč/m2, protože náklady budou daleko
vyšší.
Starosta dodal, že 15,- K/m2 je nabídková
cena. Je však nutné stanovit nejvyšší možnou
cenu, pro případ ohrožení realizace celého
záměru. Proto navrhuje výši maximální ceny
na 30,- Kč/m2.
Návrh usnesení 10/5a): ZO schvaluje koupi
pozemků (části komunikací) v k. ú. Lužice
u Hodonína:
- Parc. č. 2159/43, 16 m2 (Alena Říháková)
- Parc. č. 2159/42, 8 m2 (Alena Říháková)
- Parc. č. 123, 149 m2, (Antonín a Petr Krejčiříkovi)
- Parč. č. 860/8, 68 m2 (Ing. Marek Hasoň)
- Parc. č. 828/4, 21 m2 (Ing. Marek Hasoň)
- Parc. č. 860/9, 24 m2 (Oldřiška Samsonová)
- Parc. č. 828/3, 68 m2 (Oldřiška Samsonová)
Za cenu 15 ÷ 30,- Kč/m2.
HLASOVÁNÍ: 13 - 0 - 0

Návrh usnesení 10/5b): ZO schvaluje koupi
pozemku v k.ú. Lužice u Hodonína (U Stadionu):
- Parc. č. 1878/25, 668 m2 (Marie Pěnicová,
Hana Szamková, Antonín Beneš)
Za cenu 15 ÷ 30,- Kč/m2.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
Návrh usnesení 10/5c): ZO schvaluje koupi
pozemku v k. ú. Lužice u Hodonína (odlehčovací komora kanalizace):
- Parc. č. 2567/2, 18 m2 (Ing. Miroslav
Polách)
Za cenu 15 ÷ 30,- Kč/m2.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
Návrh usnesení 10/5d): ZO schvaluje koupi
pozemků v k.ú. Lužice u Hodonína (les Kratiny):
- Parc. č. 2513, 754 m2, les (Jan Ištvánek)
- Parc. č. 2512, 1618 m2, les (Ivan a Miroslav
Hunčovi)
- Parc. č. 2511, 329 m2, les (Ing. Jan Kreml)
- Parc. č. 2502/1, 286 m2, les (JM Státní lesy
Židlochovice)
- Parc. č. 2502/2, 295 m2, les (JM Státní lesy
Židlochovice)
- Parc. č. 2501, 1516 m2, les (pí Petříková,
pí Mikušová)
- Parc. č. 2558/41, 72 m2 (pí Petříková,
pí Mikušová)
- Parc. č. 2474/43, 41 m2 (pí Petříková,
pí Mikušová)
Za cenu 15 ÷ 30,- Kč/m2.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
Návrh usnesení 10/5e): ZO schvaluje koupi
pozemků v k.ú. Lužice u Hodonína (u rybníka
Písečný):
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- Parc. č. 2363/64, 1021 m2 (Svatopluk Valášek)
- Parc. č. 2363/63, 7 m2 (Ing. Marek Hasoň)
- Parc. č. 2363/62, 1057 m2 (Ing. Marek
Hasoň)
- Parc. č. 2363/61,1101 m2 (Oldřiška Samsonová)
- Parc. č. 2363/60,1169 m2 (Rudolf Greé)
- Parc. č. 2363/59, 475 m2 (Město Hodonín)
- Parc. č. 2363/58, 226 m2 (Eduard Novák)
- Parc. č. 2363/56, 1447 m2 (Antonín Kuběna)
To vše prozatím k. ú. Hodonín.
Za cenu 15 ÷ 30,- Kč/m2.
HLASOVÁNÍ: 13 - 0 - 0
18.10 se dostavila pí Pražáková.
6. REGION PODLUŽÍ
Starosta seznámil přítomné s plánem činnosti RP,
návrhem rozpočtu a rozpočtovým výhledem
RP na rok 2008. Dále informoval přítomné
o koncepci předmětu činnosti RP a jeho významu pro členské obce.
USNESENÍ č. 10/6: ZO bere na vědomí informace starosty o Regionu Podluží.
HLASOVÁNÍ: 15 - 0 - 0
7. PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ NA ROK
2008
Starosta předal slovo místostarostce.
Místostarostka seznámila přítomné s plánem
kulturních akcí na rok 2008.
USNESENÍ č. 10/7: ZO schvaluje plán kulturních
akcí na rok 2008.
HLASOVÁNÍ: 15 - 0 - 0
8. ZMĚNA ÚP Č. 1
Starosta seznámil přítomné s návrhem zadání pro
zpracování změnu č. 1 Územního plánu obce
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Lužice. Předmětem podání je změna plochy Rh
na plochu Br v prostoru mezi ulicemi Dlážděná
a V Chalupách.
USNESENÍ č. 10/8 a): ZO schvaluje návrh
zadání pro zpracování změny č. 1 územního
plánu obce Lužice.
HLASOVÁNÍ: 15 - 0 - 0
Dále starosta seznámil přítomné s žádostí
manželů Bauer o změnu ÚP v lokalitě Vinohrádky. Jedná se o změnu z plochy Iz na Br
za účelem výstavby rodinného domu. Předmětná plocha Iz je ze všech stran obklopena
plochou Br. Při realizaci výše uvedené změny
je možné i nadále využití i jako zahrádkářská
kolonie.
USNESENÍ č. 10/8 b): ZO schvaluje změnu
plochy Iz na plochu Br v lokalitě Vinohrádky
dle předložené dokumentace.
HLASOVÁNÍ: 15 - 0 - 0
19.10 se omluvila z jednání pí Kotlaříková.
9. SMLOUVA S FIRMOU RENARDS
Starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy
s brněnskou firmou RENARDS, s. r. o., která
komplexně zpracovává žádosti o dotace.
V současnosti jsou možnosti získat dotace
z evropských fondů reálné a ve velkém rozsahu
působnosti obcí. Úspěšnost žádostí je podmíněna průběžným sledováním vyhlášených
programů a podáváním žádostí ve stanovených
termínech. Vzhledem k tomu, že obce nemají
kapacity na tuto činnost, spolupracují s firmami,
které jsou specializovány na tuto problematiku.
Firmu RENARDS doporučila obec Prušánky,
pro kterou tato firma již dotace získala.
P. Půček se dotázal na článek III. bod smlouvy
č. 8, kde se mluví o smluvní pokutě, který se
zdá vůči obci diskriminující.

Starosta konstatoval, že se jedná o obecné
podmínky a tento bod bude s druhou stranou
prokonzultován.
P. Kuchař připomínkoval, že je zde uvedeno velké
množství pokut.
Starosta odpověděl, že sankce jsou oboustranné
a zavazují tak obě strany k plnění ustanovení
smlouvy.
P. Hasoň doporučuje požádat o stanovisko
k článku III. právníka.
USNESENÍ 10/9: ZO schvaluje ve smyslu
ustanovení § 536 zákona č. 513/1991 Sb.,
Obchodního zákoníku, v platném znění smlouvu o dílo mezi Obcí Lužice a firmou Renards,
s. r .o., se sídlem Hlinky 27, 603 00 Brno,
o poskytování dotačního poradenství. Starosta
prověří článek č. III u právního servisu.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
10. AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA LUŽICE,
OBCHODNÍ DŮM
Starosta seznámil přítomné se záměrem úpravy
autobusové zastávky Lužice, obchodní dům.
USNESENÍ č. 9/10: ZO schvaluje úpravy
autobusové zastávky Lužice, obchodní dům,
ve smyslu zazdění vstupních otvorů.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
11. JMENOVÁNÍ KONTAKTNÍ OSOBA PRO
ZMĚNU ÚP
Starosta seznámil přítomné s problematikou
jmenování kontaktní osoby pro změny územního plánu. Kontaktní osobou byl navržen
starosta.
USNESENÍ č. 10/11: ZO schvaluje jmenování
starosty Ing. Jaroslava Kremla kontaktní osobou pro změnu ÚP.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0

12. POJMENOVÁNÍ ULIC HRANIČKA,
DLÁŽDĚNÁ
Místostarostka seznámila s návrhy pojmenování
ulic. Jedná se o ulici od ul. Velkomoravská,
kolem višňového sadu ke komunikaci III/4235,
navržený název ulice je Hranička. Druhou ulicí
je ulice mezi ul. Na Pískách a ul. U Hájku, která
taktéž není pojmenována. Proto navrhuje prodloužit ulici Dlážděnou až po ul. U Hájku.
Návrh usnesení 10/12a): ZO schvaluje
pojmenování ulice mezi ulicí Velkomoravská,
višňovým sadem a komunikací III/4235. Ulice
ponese jméno Hranička.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
Návrh usnesení 10/12b): ZO schvaluje název
ulice mezi ulicí Na Pískách a ulicí U Hájku. Ulice
je prodloužením ulice Dlážděná, proto ponese
název Dlážděná.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
13. DELEGOVÁNÍ STAROSTY NA VALNOU
HROMADU VAK
Starosta seznámil s delegováním starosty na valnou hromadu VaK. Delegování se schvalovalo
také v minulém volebním období a je nutné
je obnovit současným ZO.
USNESENÍ č. 10/13: ZO pověřuje starostu obce
Lužice Ing. Jaroslava KREMLA zastupovat
Obec Lužice na valných hromadách akciové
společnosti, Vodovody a kanalizace Hodonín,
a. s. se sídlem 695 01 Hodonín, Purkyňova,
č. p. 2933, s majetkovou účastí obce Lužice.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
14. PRODEJ AKCIÍ VAK
Starosta seznámil přítomné s návrhem na prodej
akcií VaK Hodonín.
P. Hasoň se dotázal, zda nám akcie nějak vynáší.
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Pí Valoušková odpověděla, že v současné době
činí dividendy cca 29.855,- Kč/rok.
USNESENÍ č. 10/14: ZO schvaluje záměr prodeje akcií VaK.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
15. RŮZNÉ
a) Pojmenování Základní školy v Lužicích
Starosta předal slovo pí Líčeníkové.
Pí Líčeníková seznámila přítomné s tím, že ZŠ
Lužice slaví letos sté výročí otevření školy
v Lužicích. K tomuto výročí požádala ZŠ Lužice
o udělení čestného názvu, a to po Jaroslavu
Dobrovolském, který patří mezi nejvýznamnější osobnosti naší obce. Nový název by zněl
Základní škola Jaroslava Dobrovolského, Lužice okr. Hodonín, příspěvková organizace.
USNESENÍ č. 10/15a): ZO nemá námitek
k udělení čestného názvu školy, a to Základní škola Jaroslava Dobrovolského, Lužice
okr. Hodonín, příspěvková organizace.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0
b) Dopis starosty obce Isdes Zdeňka Johana
Místostarostka dále seznámila přítomné zastupitele s dopisem starosty obce Isdes Zdeňka
Johana, který se rozhodl v dalším volebním
období nekandidovat na starostu. V dopise
starosta uvedl, že i nadále bude podporovat
partnerství mezi obcemi Isdes a Lužice.
USNESENÍ č. 10/15b): ZO bere na vědomí
informaci starosty p. Zdeňka Johana z Isdes
a vyjadřuje poděkování za obětavou podporu
a péči o rozvoj partnerství mezi obcemi Isdes
a Lužice.
HLASOVÁNÍ: 14 - 0 - 0

podpořili úsilí obce Lužice uspět v soutěži
„Vesnice roku 2008“.
16. DISKUSE
Ing. Sečkař Jiří se dotázal na úrok z úvěru.
Ve zpravodaji je psána částka 4 mil. Kč, což
není pravda, protože ve skutečnosti je to částka
cca 7 mil. Kč. Tato informace je zavádějící.
Starosta odpověděl, že úroky včetně bankovních
služeb činí celkem cca 6 mil. Kč. Vzhledem k
tomu, že Komerční banka jako vítěz výběrového řízení zažádala o dotaci z prostředků EU
na snížení úroků předmětného úvěru o cca 2
mil. Kč, budou pro obec Lužice celkové úroky
ve výši 4 mil. Kč, jak je uvedeno ve Zpravodaji.
P. Jaroslav Hromek informoval přítomné o činnosti
Muzejního spolku, od jehož založení uplynulo
již 5 let. Seznámil přítomné se stavem rekonstrukce Starého kvartýru a s plánem činnosti
spolku pro rok 2008. V závěru pozval přítomné
a všechny občany k návštěvě jednotlivých
akcí.
17. ZÁVĚR
Starosta poděkoval přítomným za připomínky
a aktivním přístup k jednotlivým bodům.

Zapsala: Petra Lorencová

V bodě Různé starosta dále vyzval přítomné
zastupitele i občany, aby dle svých možností
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