ZÁPIS A USNESENÍ Z XIX. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
LUŽICE ZE DNE 24. ČERVNA 2009
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.
Z jednání se omluvili: Jakub Buchta, Dis., Mgr.
Vít Hubačka, Ing. Marek Hasoň, Mgr. Ludmila
Kotlaříková
- ZO je tím usnášeníschopné.
- Návrh na doplnění programu:
• Přidat nový bod za bod č. 8:
Bod č. 9 Smlouva o partnerství
HLASOVÁNÍ: 11 - 0 - 0
- Program jednání byl schválen jednomyslně.
HLASOVÁNÍ:

11 - 0 - 0

- Zapisovatelkou byla určena Petra Lorencová.
- Ověřovateli zápisu byli určeni Mgr. Stanislav
Vavrys, Mgr. Jana Líčeníková.
- Byla zvolena návrhová komise ve složení:

1. KONTROLA USNESENÍ
Z POSLEDNÍHO ZASEDÁNÍ
Starosta předal slovo p. Kuchařovi.
P. Kuchař uvedl, že z usnesení posledního
zasedání vyplynul následující úkol, který je
potřeba doplnit:
USNESENÍ č. 18/10: ZO schvaluje smlouvu
o dílo mezi Obcí Lužice a Ing. Liborem Bučkem. Předmětem smlouvy je vypracování
písemného znaleckého posudku o ocenění
akcií VaK Hodonín.
Další úkoly nevyplynuly.
Starosta uvedl, že předmětný znalecký
posudek byl vypracován. Tímto posudkem byla
stanovena kupní cena ve výši 684 Kč za jednu
akcii v nominální hodnotě 1.000 Kč. Na základě
tohoto znaleckého posudku bude městu Hodonín zaslána nabídka prodeje akcií.
USNESENÍ 19/1: ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO a schvaluje prodej akcií Obce Lužice společnosti
Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s.
HLASOVÁNÍ:

předseda:

Ing. Jan Sečkař

HLASOVÁNÍ:
člen:

10 - 1 - 0
Ing. Josef Kuchař

HLASOVÁNÍ:

10 - 1 - 0

11 - 0 - 0

2. ZPRÁVA KV A FV

- 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.

Starosta předal slovo p. Kuchařovi.
P. Kuchař uvedl, že se KV sešel spolu s FV
dne 6. 6. 2009. Upozornil, že se jednání nezúčastnil zastupitel a předseda Lidové jednoty Ing.
Marek Hasoň. Dále předal slovo p. Půčkovi.
P. Půček uvedl, že dne 9. 6. 2009 proběhlo
společné jednání FV a KV:
1. Jednání bylo svoláno na základě plánu kontrol FV a KV za účelem kontroly hospodaření
občanských sdružení TJ Sokol Lužice, TJ
Baník Lužice, Lidová jednota Lužice. Konkrétní
výsledky kontrol jsou uvedeny v protokolech.
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2. Finanční výbor projednal plnění rozpočtu za
rok 2009. Konstatuje, že je patrný propad
příjmů rozpočtu (necelých 10 %) v položkách
daňových příjmů a upozorňuje na nutnost
dalšího sledování těchto příjmů. Dle informací
z finančních úřadů, můžou být tyto příjmy ještě
nižší.
Plnění rozpočtu za 01/2009-04/2009 je
následující:

Výdaje:
Rozpočet
Plnění
Procento čerpání
Financování
Skutečnost
Procento
Zůstatek na ZBÚ
Zůstatek na fondech

Příjmy:
Rozpočet
Plnění
Procento čerpání
Výdaje:
Rozpočet
Plnění
Procento čerpání
Financování
Skutečnost
Procento
Zůstatek na ZBÚ
Zůstatek na fondech

3. FV zkontroloval účetní doklady za měsíc
05/2009 a konstatuje, že doklady jsou řádně
zaúčtovány a podepsány.
4. FV zkontroloval pokladní doklady za období
03 – 04/2009 a konstatuje, že doklady jsou
řádně zaúčtovány a podepsány.
5. FV projednal závěrečný účet obce Lužice za
rok 2008 a nemá k tomuto výhrady. FV doporučuje OZ vyslovit souhlas se závěrečným
účtem bez výhrad
6. FV projednal rozpočtový výhled obce Lužice
na roky 2010 – 2012 a doporučuje jej OZ
k odsouhlasení.

Kč 27 914 500,00
Kč 9 969 533,95
35,71 %
Kč 37 869 900,00
Kč 8 508 499,00
22,47 %
Kč 9 955 400,00
Kč -1 461 034,66
-14,68 %
Kč 1 494 410,60
Kč 88 204,23

3. FV zkontroloval účetní doklady za měsíce 0304/2009 a konstatuje, že doklady jsou řádně
zaúčtovány a podepsány.
4. Další jednání je svoláno na 16. 6. 2009 za
účelem setkání FV s auditorem obce.

Příjmy:
Rozpočet
Plnění
Procento čerpání
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Kč 28 647 000,00
Kč 12 028 621,56
41,99 %

- Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu.
- Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje.
- Vyúčtování finančních vztahů ke státním fondům.
- Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům.
- Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu ÚSC.
- Hodnocení majetku ÚSC.
- Příloha účetní závěrky.
- Zpráva o hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací.
- Zpráva o hospodaření DSO-Regionu Podluží.
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC.
Pí Kotlaříková se dotázala na položku 8901
– částka 35.215 Kč.
Pí Valoušková odpověděla, že se jedná
o přechodný účet na mzdové prostředky za
předešlý rok.

17.31 se dostavila Mgr. Ludmila Kotlaříková.
USNESENÍ 19/2 a): ZO bere na vědomí
zprávu KV.
HLASOVÁNÍ:

Dále p. Půček uvedl, že další jednání FV
proběhlo 16. 6. 2009.
1. Jednání bylo svoláno na základě pravidelné roční informace auditora obce členům
finančního výboru o přezkumu hospodaření
obce. Podrobnosti jsou uvedeny ve zprávě
o přezkumu o hospodaření obce. Závěrečný
výrok ve zprávě zní – nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
2. Plnění rozpočtu za 01/2009-05/2009 je
následující:

Kč 38 602 400,00
Kč 11 121 131,00
28,81 %
Kč 9 955 400,00
Kč - 907 489,88
- 9,12 %
Kč 1 010 802,87
Kč 73 585,83

12 - 0 - 0

USNESENÍ 19/3: Pro projednání závěrečného účtu obce Lužice za hospodářský rok
2008
Zastupitelstvo obce Lužice souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

5. ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2010 - 2012
Starosta předal slovo pí Valouškové.
Pí Valoušková seznámila přítomné s rozpočtovým výhledem 2010 - 2012.
P. Sečkař upozornil, že nesouhlasí součet
v roce 2011.
Pí Valoušková zkontrolovala rozpočtový výhled
na rok 2011 a opravila tiskovou chybu.
USNESENÍ 19/5: ZO schvaluje rozpočtový
výhled obce Lužice na rok 2010 - 2012.
HLASOVÁNÍ:

6. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ
O ZŘÍZENÍ PRÁVA ODPOVÍDAJÍCÍHO
VĚCNÉMU BŘEMENU
Starosta seznámil přítomné zastupitele se
Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu.
USNESENÍ 19/6: ZO schvaluje Smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Lužice
a E.ON Distribuce, a. s., ve věci umístění
kabelového vedení NN 0,4 kV na pozemku
parc. č. 2040 v k. ú. Lužice u Hodonína.
HLASOVÁNÍ:

USNESENÍ 19/2 b): ZO bere na vědomí
zprávu FV.
HLASOVÁNÍ:

12 - 0 - 0

HLASOVÁNÍ:

12 - 0 - 0

12 - 0 - 0

12 - 0 - 0
7. POVĚŘENÍ RADY (věcná břemena)

4. VYHODNOCENÍ ROZPOČTOVÉHO
PROVIZORIA ROKU 2009

3. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUŽICE ZA
ROK 2008 (zpráva o přezkumu hospodaření)

Starosta předal slovo pí Valouškové.
Pí Valoušková s vyhodnocením rozpočtového
provizoria roku 2009.

Starosta předal slovo pí Valouškové.
Pí Valoušková seznámila se závěrečným
účtem obce Lužice za rok 2008, který se
skládá z:
- Plnění rozpočtu příjmů a výdajů.
- Tvorba a použití fondů.
- Hodnocení hospodářské činnosti.

USNESENÍ 19/4: ZO bere na vědomí vyhodnocení rozpočtového provizoria roku 2009.
HLASOVÁNÍ:

Starosta navrhl, aby zastupitelstvo pověřilo
radu obce schvalováním smluv o věcném břemenu. Tyto smlouvy jsou nezbytným legislativním
úkonem v rámci investiční výstavby. Schvalování
pouze v ZO zpomaluje realizaci staveb.
USNESENÍ 19/7: ZO pověřuje radu obce
Lužice projednávat a schvalovat smlouvy
o zřízení věcného břemene.

12 - 0 - 0
HLASOVÁNÍ:

12 - 0 - 0
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8. PRODEJ POZEMKU PARC. Č. 2216
Starosta seznámil přítomné zastupitele
s prodejem pozemku parc. č. 2216. Jedná se
o pozemek na ul. Zahrádkářská a o odprodej
požádali manželé Sobotkovi. Záměr prodeje byl
zveřejněn a na dnešním zasedání ZO projedná
zastupitelstvo prodej pozemku a stanoví cenu.
P. Kuchař podotkl, že jsou zde vybudovány
inženýrské sítě.
Starosta uvedl, že je zde pouze voda, plyn
a elektřina, ale není kanalizace a vozovka. Dané
stavební místo není možné připojit samospádem
na kanalizační řad. Odkanalizování RD bude
řešeno jímkou s čerpadlem a tlakovou kanalizační přípojkou, cca 80 m dlouhou, zaústěnou do
kanalizačního řadu obce v ul. Ke Koupališti.
P. Kuchař se dotázal, kam budou mít další
domy vyvedenou kanalizaci, když bude již
v tomto případě problém?
Starosta odpověděl, že dále směrem k Cihelně není plánovaná výstavba, jedná se o zahrádkářskou kolonii.
P. Sečkař se dotázal, zda si napojení na
kanalizaci vybudují manželé Sobotkovi na vlastní
náklady.
Starosta odpověděl, že přípojky na inženýrské
sítě hradí vždy stavebníci.
USNESENÍ 19/8: ZO schvaluje prodej
pozemku parc. č. 2216, o výměře 1092 m2,
v k. ú. Lužice u Hodonína manželům Sobotkovým, za cenu 500 Kč/m2.
HLASOVÁNÍ:

12 - 0 - 0

9. SMLOUVA O PARTNERSTVÍ
Starosta seznámil přítomné zastupitele se
Smlouvou o partnerství mezi realizátorem
(Mikroregion Hodonínsko – dobrovolný svazek
obcí) a partnery, kterými jsou Město Hodonín
a Obec Lužice. Předmětem smlouvy je realizace
projektu „Cyklostezka Hodonín Lužice“.
USNESENÍ 19/9: ZO schvaluje Smlouvu
o partnerství mezí realizátorem Mikroregio4

nem Hodonínsko – dobrovolný svazek obcí
a partnery Město Hodonín a Obec Lužice.
HLASOVÁNÍ:

12 - 0 - 0

10. INFORMACE STAROSTY
Starosta informoval přítomné zastupitele
o průběhu stavby ul. Velkomoravská a přemístění kapličky.
V současné době pokračuje realizace
rekonstrukce ul. Velkomoravské, a to III. a IV.
stavbou. Třetí stavba v úseku od ul. Dlážděná
po ul. Jabloňová je dokončením akce z roku
2006, která byla zastavena v důsledku nesouhlasu a odvolání jednoho z účastníků řízení. Na
základě nového stavebního řízení a následně
vydaného stavebního povolení, byly v měsíci
květnu zahájeny práce, které prezentují společný chodník a cyklostezku, včetně rekonstrukce
obecního parkoviště před prodejnou Lužičan.
Celkové náklady této akce činí 860.000 Kč,
přičemž 600.000 Kč z této částky bude hrazeno
z dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Stavba
bude ukončena v červenci 2009. Opačným
směrem je realizována IV. stavba v úseku od ul.
Dlážděná po ul. Ke Koupališti. Průběžně jsou
řešeny problémy související s celkovou rekonstrukcí plynovodu včetně přípojek k jednotlivým
domům, a to nad rámec projektu. Obdobně je to
i s vodovodními přípojkami. Vlastníci těchto sítí
(Jihomoravská plynárenská, a. s, Brno, Vodovody a kanalizace, a. s., Hodonín) logicky využili
situace, kdy je možné uložit potrubí do země
před výstavbou nových chodníků a cyklostezek.
Tuto iniciativu jsme podpořili, protože potrubí
bylo na hranici životnosti, byla posílena jeho
kapacita, což je nezbytné pro další rekonstrukce
a rozšíření plynovodního řadu, a to i v souvislosti s výstavbou RD na Vinohrádkách. Další
komplikací jsou vícepráce související zejména
s nepředpokládanou výměnou zásypového
materiálu nad kanalizačním řadem. Jedná se
o popílkovou směs REHAS II, která nemá certifikované chemické složení, což bylo zjištěno
při výkopových pracích a následně potvrzenou
chemickými rozbory. Tento zásypový materiál

způsobuje vydutí vydlážděných ploch, které jsou
nad ním. Obec zajišťuje finanční prostředky na
úhradu víceprací u poskytovatele dotace na tuto
akci, což je ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD. Ukončení
této stavby se předpokládá v září 2009.
V nejbližších dnech bude zahájeno přemístění kapličky, která se v současnosti nachází
v soukromých zahradách rodinných domů.
Kaplička bude rozebrána a znovu postavena na
obecním pozemku v ul. Ploštiny. Parková úprava
kolem kapličky bude doplněna pískovcovými
sochami ze Sochařského sympozia – Dřevo,
kámen Lužice 2008. Přemístění je financováno
sponzorským darem ve výši 100.000 Kč od firmy MONTGAS, sbírkou věřících občanů Lužic,
kteří se budou podílet i na stavebních pracích.
Zbývající finanční prostředky budou hrazeny
z rozpočtu obce v rámci obnovy sakrálních
památek.
HLASOVÁNÍ:

12 - 0 - 0

USNESENÍ 19/10 b): ZO bere na vědomí
informaci starosty o přemístění kapličky.
HLASOVÁNÍ:

12 - 0 - 0

11. RŮZNÉ
Místostarostka seznámila přítomné s výsledky
soutěže Vesnice roku 2009.
Starosta uvedl, že 24. srpna 2009 proběhne
v Lužicích slavnostní ocenění a předání cen
soutěžícím obcím. Obec Lužice postupuje do
celostátního kola. Komise přijede začátkem
září a bude nezbytné, aby se do příprav zapojili
všichni zastupitelé, komise, spolky apod.
Místostarostka dále seznámila přítomné s příjezdem francouzské delegace v době hodů. Pro
přátele z Isdes je připraven bohatý program,
ubytováni budou v rodinách. V průběhu návštěvy proběhnou mezinárodní fotbalové turnaje
a poznávací výlety.
P. Staněk doplnil, že mezinárodní turnaje se
uskuteční celkem tři. Již tuto sobotu proběhne

turnaj O pohár lužického starosty s obcí Lužice
u Šternberka a jako doprovodná akce bude
Disco-oldies party ve stodole areálu Lidového
domu.
P. Půček se dotázal, zda byla nějaká reakce
z Kordisu na nepodepsání smlouvy s JMK
o spolufinancování integrovaného dopravního
systému JMK.
Starosta odpověděl, že nás kontaktovala
zástupkyně Kordisu s tím, abychom uvedli, proč
jsme smlouvu nepodepsali. Byla zaslána odpověď, že v dané situaci obec nemá prostředky na
spolufinancování IDS.
Pí Kotlaříková se dotázala, zda bude ještě
probíhat sběr papíru.
Starosta odpověděl, že od třídění se neupouští a proto se hledají zdroje, aby sběr papíru
i kovového odpadu nadále pokračoval.
P. Krchnivý pozval všechny přítomné na předhodové zpívání a Cyrilské hody, které se budou
konat v Lužicích 4. – 7. července 2009.
Místostarostka pozvala všechny na sochařské
sympozium, které proběhne s doprovodnými
akcemi v době 13. – 31. července 2009.
12. DISKUSE
Diskuse neproběhla.
13. ZÁVĚR
Starosta poděkoval přítomným za připomínky
a aktivní přístup k jednotlivým bodům.
Zapsala: Petra Lorencová
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ZÁPIS A USNESENÍ Z XX. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE LUŽICE ZE DNE 23. ČERVENCE 2009
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.
Z jednání se omluvili: Ing. Josef Kuchař,
Ing. Jan Sečkař, Ing. Marek Hasoň, Mgr. Jana
Líčeníková
- ZO je tím usnášeníschopné.
- Návrh na doplnění programu:
Za bod č. 7 přidat další bod:
8) Záměr směny pozemků
HLASOVÁNÍ: 11 - 0 - 0
- Program jednání byl schválen jednomyslně.
HLASOVÁNÍ:

11 - 0 - 0

- Zapisovatelkou byla určena Petra Lorencová.
- Ověřovateli zápisu byli určeni Josef Krchnivý,
Jarmila Pražáková.
- Byla zvolena návrhová komise ve složení:
předseda: Jakub Buchta, DiS.
HLASOVÁNÍ:
člen:

11 - 0 - 0

1. KONTROLA USNESENÍ
Z POSLEDNÍHO ZASEDÁNÍ
Starosta předal slovo p. Vavrysovi.
P. Vavrys konstatoval, že z posledního zasedání nevyplynuly žádné úkoly.
USNESENÍ 20/1: ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO.
HLASOVÁNÍ:

2. ÚPRAVA ROZPOČTU Č. 3/2009
Starosta předal slovo pí Valouškové.
Pí Valoušková seznámila přítomné zastupitele s úpravou rozpočtu č. 3/2009 v příjmové
a výdajové části.
P. Hubačka se dotázal, proč jsou navýšeny
úroky o 100.000 Kč?
Pí Valoušková odpověděla, že úroky se hradí
z vyčerpané části úvěru. Navýšení úroků pokryje
financování doposud vyfakturované částky
v rámci IV. stavby ul. Velkomoravská.
P. Půček dále upozornil, že částka 11.000.000
Kč bude pokryta z dotace, jedná se o nutnou
potřebu pro profinancování evropské dotace
ROP a peníze budou po realizaci a vyúčtování
uhrazeny obci. Nejde o dlouhodobé zadlužení
obce, ale jen o provozní financování realizace.

Mgr. Vít Hubačka

HLASOVÁNÍ:

10 - 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.

USNESENÍ 20/2: Po provedené úpravě
rozpočtu č. 3/2009 jsou rozpočtové příjmy
29.669.300 Kč, výdaje činí 41.024.700 Kč.
Schodek ve výši 11.355.400 Kč bude po
splátkách úvěru ve výši 4.591.000 Kč vyrovnán investičním úvěrem ve výši 11.862.000
Kč revol v ingem ve v ý š i 3.0 0 0.0 0 0 Kč
a v ýsledkem z předešlých období ve v ýši
1.084.400 Kč.
HLASOVÁNÍ:
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11 - 0 - 0

11 - 0 - 0

3. SCHVÁLENÍ REVOLVINGOVÉHO
ÚVĚRU
Starosta seznámil přítomné zastupitele s tím,
že revolvingový úvěr máme již čtvrtým rokem
a každý rok jej musí obec obnovit. Pí Valoušková doplnila, že úvěr nelze rozšířit, ale musí
být nový.
USNESENÍ 20/3: ZO schvaluje krátkodobý revolvingový úvěr u KB Hodonín ve výši
3.000.000 Kč.

akciové společnosti Finance Zlín (komisionář)
2 % z ceny obchodu.
USNESENÍ 20/5: ZO Lužice schvaluje uzavření Komisionářské smlouvy se společností
Finance Zlín, a. s., obchodníkem s cennými
papíry, na obstarání prodeje 11 900 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě
1.000 Kč v listinné podobě s omezenou převoditelností vydaných společností „Vodovody
a kanalizace Hodonín, a. s.“ z majetku obce.
HLASOVÁNÍ:

HLASOVÁNÍ:

11 - 0 - 0

11 - 0 - 0
6. SELU ENERGY (dohoda, smlouva)

4. ÚROKY Z ÚVĚRU BUDOU SOUČÁSTÍ
AKCE „REVITALIZACE VEŘEJNÉHO
PROSTRANSTVÍ OBCE LUŽICE“
Starosta předal slovo pí Valouškové.
Pí Valoušková seznámila přítomné zastupitele
s tím, že úroky z úvěru vstupují do doby kolaudace do hodnoty díla.
P. Půček se dotázal, zda jsou úroky kryty
z dotace?
Pí Valoušková odpověděla, že nikoli.
USNESENÍ 20/4: ZO schvaluje, aby úroky
z úvěru byly do doby kolaudace součástí akce
„Revitalizace veřejného prostranství obce
Lužice“.
HLASOVÁNÍ:

11 - 0 - 0

Starosta předal slovo zástupci firmy SELU
ENERGY Ing. Milanu Foldynovi, který seznámil
přítomné zastupitele se smlouvou a dohodou,
kterou všichni obdrželi v materiálech.
USNESENÍ 20/6 a): ZO Lužice po projednání
návrhu Dohody mezi bankou a společníkem
klienta, která bude uzavřena mezi společníkem společnosti SELU ENERGY, s. r. o., obcí
Lužice a financující bankou Komerční banka,
a. s., rozhodlo následovně:
ZO schvaluje, aby obec Lužice jako společník
společnosti SELU ENERGY, s. r. o., uzavřela
tuto dohodu s financující bankou Komerční
banka, a. s. ZO pověřuje starostu obce pana
Ing. Jaroslava Kremla podpisem dohody mezi
bankou a společníkem klienta.

5. PRODEJ AKCIÍ VAK

HLASOVÁNÍ:

11 - 0 - 0

Starosta seznámil přítomné zastupitele
s vývojem prodeje akcií VaK. Prodej podléhá
schválení valné hromady. Proces prodeje je
značně náročný, včetně převodu na jednotlivé
účty. Komisionářská smlouva obstarává bezplatný převod (prodej) 11 900 kusů kmenových
akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč
v listinné podobě s omezenou převoditelností,
vydaných společnosti „Vodovody a kanalizace
Hodonín, a. s.“ z majetku obce. Za zprostředkování prodeje akcií uhradí obec (komitent)

USNESENÍ 20/6 a): ZO Lužice po projednání návrhu Smlouvy o zástavě obchodního
podílu, která bude uzavřena mezi společníkem společnosti SELU ENERGY, s. r. o., obcí
Lužice a financující bankou Komerční banka,
a. s., rozhodlo následovně:
ZO schvaluje, aby obec Lužice jako společník
společnosti SELU ENERGY, s. r. o., s obchodním podílem 43,55 % provedla zástavu tohoto
obchodního podílu ve prospěch financující
banky Komerční banka, a. s.
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ZO rovněž schvaluje, že tato zástava obchodního podílu bude realizována Smlouvou o zástavě obchodního podílu, která bude uzavřena mezi
společníkem společnosti SELU ENERGY, s. r.
o., obcí Lužice a financující bankou Komerční
banka, a. s.
ZO pověřuje starostu obce pan Ing. Jaroslava Kremla podpisem této Smlouvy o zástavě
obchodního podílu.

USNESENÍ 20/8: ZO schvaluje záměr směny
pozemku (ve vlastnictví obce Lužice) parc.
č. 858/1, o výměře 109 m2, vinice, za pozemek (ve vlastnictví soukromého vlastníka)
parc. č. 860/10, o výměře 292 m2, ost. plocha, vše v k. ú. Lužice u Hodonína.
HLASOVÁNÍ:

11 - 0 - 0

9. RŮZNÉ
HLASOVÁNÍ:

11 - 0 - 0

7. KOUPĚ DOMU č. p. 323
Místostarostka seznámila přítomné s koupí
domu č. p. 323. Jedná se o dům vedle budovy
obecního úřadu. V současné době jej využívají
včelaři. Po vybudování domu pro ekologickou
výchovu včelařů na Kratinách bude dům č. p.
323 sloužit jako klubovna pro oddíly skautů
a brontosaurů. Výsledná cena je ve znaleckém
posudku 891.391 Kč.
USNESENÍ 20/7: ZO schvaluje koupi domu
č. p. 323, včetně stavebního pozemku parc.
č. 1369, v k. ú. Lužice u Hodonína za cenu dle
znaleckého posudku ve výši 891.390 Kč.

Místostarostka pozvala všechny přítomné
na vernisáž sochařského sympozia dne 31.
7. 2009. Dále informovala přítomné, že v pondělí 24. 8. 2009 proběhne v Lužicích v areálu
Cihelna slavnostní vyhodnocení krajského kola
soutěže Vesnice roku 2009. Starosta doplnil, že
program na této akci bude velmi pestrý a zúčastní se ho významní hosté (ministr, hejtman). Zvládnutí organizace této akce je součástí prezentace
obce před celostátním kolem soutěže.
Místostarostka dále poděkovala všem, kteří
se zapojili do organizace hodů a pomoci při
návštěvě francouzských přátel.
10. DISKUSE
Diskuse neproběhla.

HLASOVÁNÍ:

11 - 0 - 0
11. ZÁVĚR

8. SMĚNA POZEMKŮ
Starosta předal slovo pí Bastlové.
Pí Bastlová seznámila přítomné zastupitele
s žádostí paní Marie Svobodové, která požádala
obec o odkoupení pozemku parc. č. 858/1
o výměře 109 m2 – vinice nebo směnu za její
pozemek parc. č. 860/10 o výměře 292 m2
– ostatní plocha. Navrhujeme tedy záměr směny
těchto pozemků v k. ú. Lužice u Hodonína. Paní
Svobodová souhlasila.
Starosta doplnil, že směna pozemků je oboustranně výhodná. Paní Svobodová bude mít
vypořádané pozemky ve své zahradě a obec na
místní komunikaci.
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Starosta poděkoval přítomným za připomínky
a aktivní přístup k jednotlivým bodům.
Zapsala: Petra Lorencová

