ZÁPIS A USNESENÍ Z IV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
LUŽICE ZE DNE 31. BŘEZNA 2011
Přítomni: viz prezenční listina
Jednání zahájil a řídil starosta obce Jaroslav
KREML v 17.05 hod. s konstatováním následujících
skutečností:
- Jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
- Při zahájení jednání bylo přítomno 11 členů.
Z jednání se omluvil p. Půček, sl. Batrlová,
p. Hubačka, p. Hasoň
- ZO je tím usnášeníschopné.
Starosta podal návrh na doplnění programu o bod
č. 7: Schválení poplatku 500 Kč za aktivaci přípojky
kabelové televize s platností od 1. 4. 2011.
Další návrhy ze strany zastupitelů nebyly podány.
Hlasování o navrženém doplnění programu.
HLASOVÁNÍ:
11 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
- Odhlasování programu.
HLASOVÁNÍ:
11 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
- Program jednání byl schválen jednomyslně.
- Zapisovatelkou byla určena paní Jana Králová.
- Ověřovateli zápisu byli určeni p. Miloš Kadala, paní
Jana Líčeníková.
- Byla zvolena návrhová komise ve složení:
předseda: p. Pavel Marada
HLASOVÁNÍ:
10 PRO – 0 PROTI – 1 ZDRŽEL SE
člen: p. Josef Kuchař
HLASOVÁNÍ:
10 PRO – 0 PROTI – 1 ZDRŽEL SE
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 PLNĚNÍ USNESENÍ
Z POSLEDNÍHO ZASEDÁNÍ
Starosta vyzval pana Foldynu, předsedu kontrolního výboru, aby provedl kontrolu plnění usnesení.

Pan Foldyna sdělil, že z minulého zasedání nevzešly
žádné úkoly k plnění. Dále vznesl doplňující dotaz, zda
schválené smlouvy se společnostmi E.ON a JMP Net
již byly předány protistranám. Starosta odpověděl, že
E.ON a.s. již podepsanou smlouvu obdržel, s JMP
Net, s.r.o. ještě probíhají doplňující jednání, která však
v konečném důsledku neovlivní uzavření smlouvy.
USNESENÍ č. 4/1: ZO bere na vědomí kontrolu
usnesení z minulého zasedání ZO.
HLASOVÁNÍ:
11 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
2. ÚPRAVA ROZPOČTU 2/2011
Tajemník OÚ přednesl komentář ke změnám v rozpočtu. K navrženým změnám nebyly vzneseny dotazy
ani připomínky.
USNESENÍ č. 4/2: ZO schvaluje úpravu rozpočtu č. 2/2011. Po provedené úpravě rozpočtu č. 2/2011 v příjmové a v ýdajové části
ve výši 1 036 200 Kč jsou příjmy 33 425 700
Kč a v ýdaje 31 834 700 Kč. Rozdíl ve v ýši
1 591 000 Kč bude po splátkách úvěrů ve výši 4
591 000 Kč vyrovnán krátkodobým úvěrem ve výši
3 000 000 Kč.
HLASOVÁNÍ:
11 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
3. SMLOUVA O BEZÚPLATNÉM
PŘEVODU NEMOVITOSTI – POZEMKU
PARC. Č. 2647 V K. Ú. LUŽICE
U HODONÍNA
Tajemník seznámil zastupitele s předmětem a důvodem převodu uvedené parcely. Jedná se o parcelu, jíž
v současnosti probíhá zpevněná účelová komunikace
z ulice Kratiny k ČOV.
U S N E S E N Í č . 4/3: ZO s c hv a l uj e s m l o u vu o bezúplatném převodu nemovitosti
č. UZSVM/BHO/9335/2010-BHOM/Rp6803 –
pozemku parc. č. 2647 v k. ú. Lužice u Hodonína.
HLASOVÁNÍ:
11 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
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4. SMLOUVA O BEZÚPLATNÉM
PŘEVODU NEMOVITOSTI
– POZEMKU PARC. Č. 859/1 V K. Ú. LUŽICE
U HODONÍNA
Zastupitelé byli tajemníkem seznámeni s předmětem a důvodem převodu uvedené parcely. Jedná se
o parcelu v ulici Březová, která bude využita na stavbu
cyklostezky Lužice – Hodonín.
USNESENÍ č. 4/4: ZO schvaluje smlouvu
o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/
BHO/6344/2010-BHOM/Rp6803 – pozemku
parc. č. 859/1 v k. ú. Lužice u Hodonína.
HLASOVÁNÍ:
11 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
5. ZMĚNA JEDNACÍHO ŘÁDU ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE
Tajemník OÚ přednesl návrhy změn v jednacím
řádu zastupitelstva obce. Jedná se o rozšíření možností doručování písemností potřebných k jednání
ZO v elektronické podobě. Starosta doplnil, že návrh
vychází z podnětu zastupitelů. Dále je v jednacím
řádu upřesněn způsob zápisu průběhu hlasování
zastupitelstva.
USNESENÍ č. 4/5: ZO schvaluje změnu jednacího
řádu zastupitelstva obce Lužice.
HLASOVÁNÍ:
11 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
6. PŘIPOMÍNKY NÁJEMNÍKŮ
K P Ř E D L O Ž E N É M U N ÁV R H U K U P N Í
SMLOUVY A SMLOUVY O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA JAKO
VĚCNÉHO PRÁVA K DOMU Č. P. 237, UL.
VELKOMORAVSKÁ, LUŽICE
Z důvodu písemného podání připomínek nájemníků
k předloženému návrhu Kupní smlouvy a smlouvy
o zřízení předkupního práva k domu č. p. 237 a na
základě předchozího osobního jednání jejich zástupců s tajemníkem OÚ seznámil p. Červinek zastupitele
s aktuálním stavem v jednání o předmětné kupní
smlouvě.
USNESENÍ č. 4/6: ZO bere na vědomí připomínky
nájemníků a trvá na návrhu Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva jako věcného práva
k domu č. p. 237, ul. Velkomoravská, Lužice ve
znění schváleném usnesením č. 3/18 zastupitelstva obce ze dne 10. 2. 2011.
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HLASOVÁNÍ:
11 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
7. SCHVÁLENÍ POPLATKU 500 KČ ZA AKTIVACI PŘÍPOJKY KABELOVÉ TELEVIZE
S PLATNOSTÍ OD 1. 4. 2011
Starosta upozornil, že dnem 1. 4. 2011 dochází
v rozvodech kabelové televize ke změně technologií
a s tím spojené změně poplatků za užívání KT. V souvislosti s tímto navrhuje snížit jednorázovou cenu za
aktivaci přípojky KT na 500 Kč.
USNESENÍ č. 4/7: ZO schvaluje poplatek 500 Kč
za aktivaci přípojky kabelové televize s platností od
1. 4. 2011.
HLASOVÁNÍ:
11 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
8. RŮZNÉ
Pan Kuchař vznesl požadavek k pravidelnosti
vysílání hlášení místního rozhlasu prostřednictvím
infokanálu.
Paní Králová informovala, že hlášení obecního
úřadu již probíhá v určených časových intervalech
s výjimkou mimořádných hlášení. Informace o čase
hlášení, a tím i on-line vysílání hlášení v kabelové
televizi, jsou pro lepší přehled občanů uvedeny ve
Zpravodaji č. 1/2011.
Místostarostka informovala o vydání a distribuci
nového čísla Zpravodaje. V souvislosti s tím požádala zastupitele o příspěvky např. formou rozhovoru
či vlastního zamyšlení. Dále seznámila přítomné
s akcemi v následujícím období: 2. 4. 2011 se dětská
cimbálová muzika, folklórní kroužek při MŠ a Lužičánek zúčastní regionální přehlídky dětských souborů
v Dolních Bojanovicích, 17. 4. 2011 proběhne v naší
obci soutěž Zpěváček Slovácka, na 13. 4. 2011 je
připraven pietní akt k výročí osvobození Lužic, 14. 4.
2011 v 19:00 začíná v Týnci členská schůze Regionu Podluží a 1. 5. 2011 pořádá Moravská Nová Ves
tradiční Den řemesel, kterého se tentokrát zúčastní,
a ve stánku Lužic předvedou své dovednosti, členové
Muzejního spolku v Lužicích, děti z folklorního kroužku
při MŠ a dětská cimbálová muzika.
Starosta sdělil přítomným, že bylo vyhlášeno opakované výběrové řízení na investiční akci zateplení
MŠ, dodavatelem se na základě výsledku tohoto řízení
stala firma STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. Smlouva
je již uzavřena, práce proběhnou v termínu od 1. 6.
2011 do 31. 7. 2011.

V současnosti probíhá také výběrové řízení na
dodavatele inženýrských sítí pro lokalitu Vinohrádky
II. etapa.
Starosta poté informoval o průběhu výběrového
řízení na pozici referenta/referentky pro samostatné
zajišťování odborných činností v oblasti administrativní
agendy a představil zastupitelům novou pracovnici
OÚ paní Lucii Skuteckou, která bude tuto funkci
zastávat.
Tajemník OÚ seznámil přítomné, v návaznosti na
dotaz z předcházejícího zasedání ZO, s dodatkem
č.3 k nájemní smlouvě s panem Sobotkou, který je
platný od 1. 7. 2011.

9. DISKUZE
Do diskuze se přihlásil pan Kopřiva s žádostí o projednání a případnou právní radu pro paní Šimčíkovou
v souvislosti s její složitou sociální situací, která může
mít vliv na její práci s lužickou dětskou cimbálovou
muzikou. Starosta obce navrhl panu Kopřivovi projednání celého případu na pracovní schůzce na obecním
úřadě s tím, že většina zastupitelů není momentálně
dostatečně seznámena s danou problematikou.
Zastupitelstvo bude poté informováno.
10. ZÁVĚR
Starosta poděkoval přítomným za účast.
Zapsala: Jana Králová

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
LUŽICE ZE DNE 19. KVĚTNA 2011
Přítomni: viz prezenční listina
Jednání zahájil a řídil starosta obce Jaroslav
KREML v 17.05 hod. s konstatováním následujících
skutečností:
- Jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
- Při zahájení jednání bylo přítomno 13 členů.
Z jednání se omluvil p. Půček, paní Ambrožová
(přijde později)
- ZO je tím usnášeníschopné.
Návrhy na doplnění programu nebyly podány.
- Odhlasování programu.
HLASOVÁNÍ:
13 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
- Program jednání byl schválen jednomyslně.
- Zapisovatelkou byla určena paní Jana Králová.
- Ověřovateli zápisu byli určeni p. Milan Foldyna,
paní Jarmila Pražáková.
- Byla zvolena návrhová komise ve složení:
předseda: p. Josef Krchnivý
HLASOVÁNÍ:
12 PRO – 0 PROTI – 1 ZDRŽEL SE
člen: p. Marek Hasoň
HLASOVÁNÍ:
12 PRO – 0 PROTI – 1 ZDRŽEL SE

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 PLNĚNÍ USNESENÍ
Z POSLEDNÍHO ZASEDÁNÍ
Starosta vyzval pana Foldynu, předsedu kontrolního výboru, aby provedl kontrolu plnění usnesení.
Pan Foldyna sdělil, že z minulého zasedání nevzešly
žádné úkoly k plnění.
USNESENÍ č. 5/1: ZO bere na vědomí kontrolu
usnesení z minulého zasedání ZO.
HLASOVÁNÍ:
13 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
2. ODSTOUPENÍ ČLENA ZO A PŘEVZETÍ
UVOLNĚNÉHO MANDÁTU ČLENA ZO DLE
§ 48 A 49 ZÁKONA Č.130/2000 SB.
Starosta seznámil zastupitele s oznámením pana Josefa Kuchaře, zástupce KSČM, o odstoupení ze ZO.
USNESENÍ č. 5/2 a: ZO bere na vědomí odstoupení
člena ZO za KSČM pana Ing. Josefa Kuchaře.
HLASOVÁNÍ:
12 PRO – 0 PROTI – 1 ZDRŽEL SE
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Dále starosta obce oznámil, že uvolněný mandát
bude přijat paní Drahomírou Sasinkovou, která ve volbách do zastupitelstva obce Lužice v roce 2010 získala
jako kandidátka KSČM druhý nejvyšší počet hlasů.
USNESENÍ č. 5/2 b: ZO bere na vědomí převzetí
uvolněného mandátu 1. náhradníkem za KSČM
vzešlým z voleb roku 2010 paní Drahomírou Sasinkovou.
HLASOVÁNÍ:
12 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
Paní Líčeníková přečetla slib zastupitele, s nímž
svůj souhlas vyjádřila ústně i podpisem paní Drahomíra Sasinková, nová členka ZO.
USNESENÍ č. 5/2 c: ZO bere na vědomí slib člena
ZO paní Drahomíry Sasinkové.
HLASOVÁNÍ:
12 PRO – 0 PROTI – 1 ZDRŽEL SE
Starosta obce poděkoval odstupujícímu členu
zastupitelstva p. Josefu Kuchařovi za jeho 19 let
trvající činnost v zastupitelstvu obce Lužice a vyzvedl
zejména jeho přínos k rozvoji obce a aktivní přístup
nejen jako zastupitele, ale i předsedy, příp. člena
finančního i kontrolního výboru, v kterých během své
dlouholeté práce pro obec Lužice pracoval, a to vždy
nad rámec svých povinností.
17:15 přišla paní Ambrožová
3. SCHVÁLENÍ PŘIHLÁŠKY DO SVAZU MĚST
A OBCÍ ČR.
Tajemník informoval zastupitele o Svazu měst a obcí
České republiky, který je celostátní, dobrovolnou,
nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako
zájmové sdružení právnických osob. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních
opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí.
Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst,
kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným
problémům samosprávy. V současné době Svaz
sdružuje kolem dvou a půl tisíce měst a obcí.
USNESENÍ č. 5/3: ZO schvaluje přihlášku obce
Lužice do Svazu měst a obcí ČR.
HLASOVÁNÍ:
14 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
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4. PROJEDNÁNÍ ŠKODY - ZNIČENÍ ČÁSTI LESNÍ
ŠKOLKY POŽÁREM DNE 29. 3. 2011
Tajemník obce seznámil zastupitele se způsobenou
škodou, která je dle sazeb Lesů ČR ve výši 34 909 Kč.
Zdůraznil, že viník škody na pozemku parc. č. 2853/1
aktivně spolupracuje při likvidaci škody a současně
již uhradil pokutu vyměřenou HZS za zásah u požáru.
Pan Staněk informoval o stavu a řešení situace s tím,
že společnost Lutes s. r. o. zajistila mimo jiné bezplatné štěpkovaní zničeného porostu. Vzniklá holina
bude osázena sazenicemi, které má obec připraveny
na dosazování. Vzhledem k tomu, že požár vznikl
nešťastnou náhodou a skutečná výše škody vyčíslená
v korunách bude téměř nulová, navrhl starosta nevymáhat vyčíslenou částku po viníkovi. Uvedená výše
škody je tabulkově vyčíslená částka, která figuruje
v oficiálních dokumentech události.
USNESENÍ č. 5/4: ZO bere na vědomí rozsah
škody - zničení části lesní školky požárem ze dne
29. 3. 2011 a schvaluje nevymáhání náhrady škody
po paní Crlíkové.
HLASOVÁNÍ:
14 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
5. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU Č. 3.
Starosta sdělil, že tento bod nelze projednat, neboť
byly podány dvě námitky ke změně a tudíž je nutné získat znovu vyjádření všech zainteresovaných. Jelikož
tyto podklady nejsou ještě kompletní, nelze změnu
Územního plánu č. 3 na tomto zasedaní ZO schválit.
USNESENÍ č. 5/5: ZO bere na vědomí informaci
o změně Územního plánu č. 3.
HLASOVÁNÍ:
14 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
6. RŮZNÉ
S příspěvkem se nikdo nepřihlásil.
7. DISKUZE
Nikdo se nepřihlásil.
8. ZÁVĚR
Starosta poděkoval všem přítomným za účast.
Zapsala: Jana Králová

