ZÁPIS A USNESENÍ Z IX. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
LUŽICE ZE DNE 27. ŘÍJNA 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 omluvili p. Buchta, p. Hasoň, pí.
Pražáková
- ZO je tím usnášeníschopné.
Návrhy na doplnění programu nebyly podány.
- 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. Jana Líčeníková, p. Miloš Kadala
- Byla zvolena návrhová komise ve složení:
předseda: p. Milan Foldyna
HLASOVÁNÍ:
10 PRO – 0 PROTI – 1 ZDRŽEL SE
člen: p. Josef Staněk
HLASOVÁNÍ:
10 PRO – 0 PROTI – 1 ZDRŽEL SE
Zápis z minulého zasedání ZO byl řádně ověřen
a vyvěšen 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
Pan Foldyna informoval, že z minulého zasedání nevzešly úkoly k plnění, které by měly být
kontrolovány.

USNESENÍ č. 9/1: ZO bere na vědomí kontrolu
usnesení z minulého zasedání ZO.
HLASOVÁNÍ:
11 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
2. Zpráva finančního a kontrolního výboru
Starosta požádal předsedu finančního výboru
(dále FV) p. Půčka o zprávu. Od posledního zasedání ZO se FV sešel dvakrát. Předmětem jednání
byla kromě kontroly plnění rozpočtu také kontrola
hospodaření příspěvkových organizací. Kontrola
proběhla bez výhrad. U neziskových organizací
bylo sledováno čerpání dotací. Pan Půček ve
své zprávě zdůraznil, že situace v příjmové části
není dobrá a je nutné učinit kroky, aby se situace
nevyvinula v kritickou. V příštím roce nebude
možné zahájit žádné investice. Starosta dodal,
že v uplynulých třech letech došlo k celkovému
poklesu příjmů o 20% a je třeba počítat s tím,
že daňové příjmy se v budoucnu nenavýší. Pan
Marada poznamenal, že by bylo vhodné upravit
výdajové položky již do konce tohoto roku. Pan
Hubačka se dotázal, zda lze prodat některé
pozemky v lokalitě Vinohrádky II. etapa do konce
roku. Pan Červinek odpověděl, že z pořadníku
zájemců vzešli tři vážní zájemci a následně bude
od 1. 11. 2011 spuštěna mediální kampaň ve
veřejných sdělovacích prostředcích (webové
stránky obce, infokanál, regionální tisk) na prodej
pozemků v uvedené lokalitě.
USNESENÍ č. 9/2a: ZO bere na vědomí zprávu
finančního výboru.
HLASOVÁNÍ:
11 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
Starosta vyzval předsedu kontrolního výboru
(dále KV) p. Foldynu k přednesení zprávy KV.
KV provedl kontrolu všech jednotlivých usnesení
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rady obce a zastupitelstva obce a konstatoval,
že nebyly nalezeny žádné závady. Dále provedl
kontrolu vyřizování stížností, kterých bylo doručeno ve sledovaném období celkem šest, z nichž
čtyři jsou již vyřízeny a dvě jsou v řízení z důvodu
technických složitostí a možných termínů vyřízení.
Na příštím zasedání KV bude provedena kontrola
70 smluv o nájmu.

USNESENÍ č. 9/4 : ZO bere na vědomí Zprávu
o posouzení a hodnocení nabídek, schvaluje
pořadí uchazečů dle této zprávy a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s vítězným
uchazečem – STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o..

USNESENÍ č. 9/2b: ZO bere na vědomí zprávu
kontrolního výboru.

5. Projednání zadání pro vypracování Územního plánu obce Lužice
Starosta připoměl potřebu vypracování nového
Územního plánu obce Lužice, a to nejen z důvodů
legislativních (nutnost mít dle zákona do roku
2015 nový ÚP), ale i z důvodu některých již
nevyhovujících regulativů stávajícího ÚP z roku
2001. Dále informoval zastupitele, že podané
návrhy na doplnění či změny jsou zapracovány
v aktuálním návrhu zadání.

HLASOVÁNÍ:
11 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
3. Úprava rozpočtu č. 5
Paní Valoušková seznámila zastupitele s jednotlivými upravovanými položkami. Pan Hubačka
se dotázal na formulaci týkající se rezervy. Paní
Valoušková upřesnila, že se jedná o finanční
rezervu, která vznikla na počátku roku z prostředků na dotace neziskovým organizacím, které
nebyly vyplaceny. Nyní bude tato rezerva použita
na krytí schodku daňových příjmů.
USNESENÍ č. 9/3: ZO schvaluje úpravu rozpočtu č. 5/2011. Po provedené úpravě rozpočtu
č. 5/2011 v příjmové a výdajové části ve výši
971 900,00 Kč jsou příjmy 34 944 200,00
Kč a výdaje 33 353 200,00 Kč. Rozdíl ve výši
1 591 000 Kč bude po splátkách úvěrů ve výši
4 591 000 Kč vyrovnán krátko-dobým úvěrem ve
výši 3 000 000 Kč.
HLASOVÁNÍ:
11 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
4. Výběrové řízení akce „ZTV pro výstavbu RD
– Lužice – lokalita Vinohrádky II“
Starosta přednesl přítomným zastupitelům
zprávu o průběhu a výsledcích druhého výběrového řízení pro akci „ZTV pro výstavbu RD
– Lužice – lokalita Vinohrádky II“. Na základě
zhodnocení všech kritérií se vítězem výběrové
řízení stala společnost STAVEBNÍ FIRMA PLUS
s.r.o.. Stavba bude zahájena počátkem příštího
roku s dokončením v létě 2012.
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HLASOVÁNÍ:
11 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE

USNESENÍ č. 9/5: ZO schvaluje zadání pro
vypracování Územního plánu obce Lužice.
HLASOVÁNÍ:
11 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
6. Projednání zadání regulačního plánu Lužice „lokalita Vinohrádky - II. etapa“
Starosta zdůraznil především dlouhodobou
koncepci vybudovat bydlení s co nejvyšším
standardem ve výjimečné lokalitě. Seznámil přítomné s nejdůležitějšími regulativy, a to především
s přípustností využití a dalšími souvisejícími podmínkami, které jsou vypracovány tak, aby zajistily
obyvatelům zachování soukromí, klidu a vysokého
komfortu bydlení.
USNESENÍ č. 9/6: ZO schvaluje zadání regulačního plánu Lužice „lokalita Vinohrádky - II.
etapa“.
HLASOVÁNÍ:
11 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
7. Odprodej pozemků dle cenové mapy
Tajemník informoval o provedené inventuře

pozemků obce a představil návrh doporučených
minimálních prodejních a kupních cen pozemků
v k. ú. Lužice u Hodonína. Tento návrh nebude
vydán jako obecně závazná vyhláška - cenová
mapa, ale jako metodika pro stanovení cen na
trhu s pozemky. Jedná se o doporučené minimální ceny pozemků, které vycházejí z Územního
plánu obce Lužice:
Smíšená a centrální funkce (C) a Bydlení (B)
– 500 Kč/m2;
Výrobní aktivity (V) – 200 Kč/m2;
Občanské vybavení (O), Sport a rekreace (R)
a Veřejná zeleň a prostranství (Z) – neprodejné;
Individuální rekreace – zahrádky (I) – 100 Kč/m2;
Produkční krajinná zóna (P) – 20 Kč/m2;
Přírodní krajinná zóna (E) – 50 Kč/m2;
Vodní plochy (N) – neprodejné.
Výkup pozemků obcí z důvodu budování
komunikací a inženýrských sítí - 20% z minimálních doporučených cen prodejních a nájemné
pozemků - 5% z minimálních doporučených cen
prodejních.
RO současně předkládá návrh, aby byl tento
návrh způsobu určování cen platný ode dne 1. 1.
2012. V případě žádostí o odprodej či nájemní
smlouvu ze strany občanů podaných v termínu
do 31. 12. 2011 budou majetkoprávní vztahy
oceněny ještě za ceny dosavadně obvyklé.
USNESENÍ č. 9/7a: ZO bere na vědomí informaci o doporučených minimálních prodejních
a nákupních cenách pozemků v k. ú. Lužice
u Hodonína.
HLASOVÁNÍ:
11 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
USNESENÍ č. 9/7b: ZO schvaluje účinnost
postupu využívání doporučených minimálních
prodejních a nákupních cen pozemků v k. ú.
Lužice u Hodonína od 1. 1. 2012 včetně.
HLASOVÁNÍ:
11 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
8. Projednání prodeje pozemku parc. č. 239,
k. ú. Lužice u Hodonína

Jedná se o pozemek o výměře 25 m2, který se
nachází pod garáží žadatele xxxxxxxxxxxxx.
USNESENÍ č. 9/8: ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 239, o výměře 25 m2, zastavěná
plocha a nádvoří, k. ú. Lužice u Hodonína žadateli
xxxxxxxxxxxxx, za cenu 20 Kč za m2.
HLASOVÁNÍ:
11 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
9. Projednání prodeje části pozemku parc. č.
1257/2 a 1103/1, k. ú. Lužice u Hodonína
Jedná se o pozemek o celkové výměře
64 m 2, který se nachází ve dvoře žadatele
xxxxxxxxxxxxx.
USNESENÍ č. 9/9: ZO schvaluje prodej části
pozemku parc. č. 1257/2 a 1103/1, (dle GP č.
1750-124/2011 nově vzniklá parcela č. 1257/5
o výměře 64 m2), ostatní plocha, k. ú. Lužice
u Hodonína žadateli xxxxxxxxxxxxx, za cenu 20
Kč za m2.
HLASOVÁNÍ:
11 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
10. Projednání prodeje části pozemku parc.
č. 2099/1 a 639/1, k. ú. Lužice u Hodonína
Jedná se o pozemek o celkové výměře 131 m2,
sousedící s pozemkem žadatele xxxxxxxxxxxxx
v lokalitě Vinohrádky.
USNESENÍ č. 9/10: ZO schvaluje prodej části
pozemku parc. č. 2099/1 a 639/1, (dle GP č.
1767-238/2011 nově vzniklá parcela č. 639/3
o výměře 131 m2), ostatní plocha, k. ú. Lužice
u Hodonína žadateli xxxxxxxxxxxxx, za cenu
30 Kč za m2.
HLASOVÁNÍ:
11 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
11. Projednání prodeje pozemku parc. č.
4011/33, k. ú. Dolní Bojanovice
O odprodej pozemku – umělá vodní plocha
– požádal Moravský rybářský svaz MO Hodo3

nín. Jedná se o pozemek o výměře 10 913
m2, který se nachází v katastrálním území Dolní
Bojanovice.
USNESENÍ č. 9/11: ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 4011/33, o výměře 10 913 m2, umělá
vodní plocha, k. ú. Dolní Bojanovice Moravskému
rybářskému svazu, o. s., místní organizace se
sídlem Velkomoravská 40, 695 01 Hodonín, IČ
00547069, za cenu 20 Kč za m2.
HLASOVÁNÍ:
11 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
12. Projednání prodeje částí pozemku parc.
č. 859/1, k. ú. Lužice u Hodonína
Jedná se o části pozemku parc. č. 859/1, k.
ú. Lužice u Hodonína, sousedící s pozemkem
žadatele xxxxxxxxxxxxx, který žádá o jejich odprodej. ZO projednalo a akceptovalo doporučení RO
k neschválení prodeje.
USNESENÍ č. 9/12: ZO neschvaluje prodej částí
pozemku parc. č. 859/1, k. ú. Lužice u Hodonína dle žádosti žadatele xxxxxxxxxxxxx ze dne
12. 9. 2011.
HLASOVÁNÍ:
10 PRO – 0 PROTI – 1 ZDRŽEL SE
13. Projednání směny částí pozemků parc. č.
1840/3 a parc. č. 1782/2, vše k. ú. Lužice
u Hodonína
Jedná se o pozemky v ulici Sklářská. Vlastník
parcely 1782/2 xxxxxxxxxxxxx nabídla k odkoupení část pozemku a současně požádala o odprodej cca 1 m2 z parcely č. 1840/3 ve vlastnictví
Obce Lužice vše v k. ú. Lužice u Hodonína.
Jednáním obou stran byla dohodnuta směna výše
uvedených částí pozemků.
USNESENÍ č. 9/13: ZO schvaluje směnu částí
pozemků parc. č. 1782/2 a parc. č. 1840/3,
vše k. ú. Lužice u Hodonína mezi xxxxxxxxxxxxx
a Obcí Lužice.
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HLASOVÁNÍ:
11 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
14. Projednání přijetí daru od Města Hodonín
– pozemků parc. č. 2151/1, 2151/2, 2151/3,
2853/88, 2853/91, 2854/4, 3083, 3084,
3085, 3106, 3115 a 3131 vše k. ú. Lužice
u Hodonína
Jedná se o bezúplatné převody z důvodu
narovnání stavu vlastnictví pozemků v k. ú. Lužice
u Hodonína.
USNESENÍ č. 9/14: ZO schvaluje přijetí daru
od Města Hodonín – pozemků parcelní číslo
2151/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 1947 m2), 2151/2 (ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 3049 m2), 2151/3
(ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
42 m2), 2853/88 (zahrada o výměře 18 m2),
2853/91(orná půda o výměře 13 m2), 2854/4
(ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
99 m2), 3083 (ostatní plocha, neplodná půda
o výměře 1123 m2), 3084 (ostatní plocha, dobývací prostor o výměře 68 m2), 3085 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 713 m2), 3106 (trvalý
travní porost o výměře 853 m2), 3115 (silnice
o výměře 1975 m2) a 3131 (trvalý travní porost
o výměře 158 m2) vše k. ú. Lužice u Hodonína.
HLASOVÁNÍ:
11 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
15. Projednání smlouvy o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany
Starosta seznámil zastupitele s povinnostmi
obce v oblasti požární ochrany. Jelikož je vybudování vlastní jednotky místních hasičů v obci
nereálné, ať již z finančních či personálních
důvodů, předložil starosta obce zastupitelům
návrh Smlouvy o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany s Obcí Prušánky.
Jejím přijetím bude splněna zákonná povinnost
obce Lužice týkající se požární ochrany. Starosta
upozornil na požadovanou změnu v odstavci III.
Práva a povinnosti smluvních stran, bod 4. Obec
Lužice se ke splnění účelu této smlouvy zavazuje

poskytovat obci Prušánky částku 200 000 Kč
(slovy dvěstětisíc korun českých), a to vždy ve
čtvrtletních splátkách ve výši 50 000 Kč. Tato
změna nahrazuje původně stanovenou jednorázovou úhradu částky 200 000 Kč.

USNESENÍ č. 9/16: ZO schvaluje Dodatek č. 1
ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Obce
Lužice Základní škola a Mateřská škola Jaroslava
Dobrovolského Lužice, okres Hodonín, příspěvková organizace s účinností k 1. 11. 2011.

USNESENÍ č. 9/15: ZO schvaluje Smlouvu
o sdružení prostředků na společnou jednotku
požární ochrany s tím, že částka 200 000 Kč/rok
bude hrazena čtvrtletně ve výši 50 000 Kč.

HLASOVÁNÍ:
11 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE

HLASOVÁNÍ:
11 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
16. Různé - Projednání Dodatku č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Obce
Lužice
Tajemník obce informoval zastupitele o potřebě
dodatku ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Obce Lužice Základní škola a Mateřská škola
Jaroslava Dobrovolského Lužice. Dodatkem se
doplňuje článek e) Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předaného příspěvkové organizaci
k hospodaření. Finanční výbor doporučuje tento
dodatek ke schválení.

17. Diskuze
Do diskuze se přihlásil p. Bušek člen jednotky
Sboru dobrovolných hasičů Prušánky a objasnil
zastupitelům způsob kategorizace JPO (jednotky požární ochrany) a jejich pravomoce týkající
se výkonu služby požární ochrany na základě
sdružených prostředků. Dále pan Bušek poskytl
informace o praktickém fungování jejich jednotky.
18. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast
a odpovědný přístup k jednání.
Zapsala: Jana Králová
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ZÁPIS A USNESENÍ Z X. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
LUŽICE ZE DNE 1. PROSINCE 2011
Přítomni: viz prezenční listina
Jednání zahájil a řídil starosta obce 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 omluvil p. Hubačka, p. Hasoň
- ZO je tím usnášeníschopné.
Návrhy na doplnění programu nebyly podány.
- 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 pí Drahomíra
Sasinková, p. Josef Staněk
- Byla zvolena návrhová komise ve složení:
předseda: pí Jarmila Pražáková
HLASOVÁNÍ:
10 PRO – 0 PROTI – 1 ZDRŽEL SE
člen: p. Jakub Buchta
HLASOVÁNÍ:
10 PRO – 0 PROTI – 1 ZDRŽEL SE
Zápis z minulého zasedání ZO byl řádně ověřen
a vyvěšen 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
Pan Foldyna informoval, že z minulého zasedání
nevzešly úkoly k plnění, které by měly být kontrolovány.
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USNESENÍ č. 10/1: ZO bere na vědomí kontrolu
usnesení z minulého zasedání ZO.
HLASOVÁNÍ: 11
PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
17:18 přišel p. Krchnivý
2. Dotace cyklostezka Hodonín - Lužice
Starosta informoval přítomné o vývoji situace
týkající se získání dotace na cyklostezku Hodonín
- Lužice. Dotace byla žadateli – Regionu Hodonínsko – přiznána. V následujících dnech budou
probíhat jednání mezi žadatelem o dotaci, Obcí
Lužice a Městem Hodonín. Realizace proběhne
do 31. 12. 2012.
USNESENÍ č. 10/2: ZO bere na vědomí informace o dotacích na cyklostezku Hodonín - Lužice.
HLASOVÁNÍ:
12 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
17:30 přišla sl. Batrlová
3. Smlouva o dílo „ZTV pro výstavbu RD
– Lužice – lokalita Vinohrádky II“
Na základě usnesení č. 9/4 byl starosta obce
pověřen uzavřením smlouvy se společností
STAVEBNÍ FIRMA PLUS, s.r.o.. Starosta seznámil zastupitele s průběhem jednání o podpisu
smlouvy a o projednávaných okolnostech mezi
Obcí Lužice a zhotovitelem.
USNESENÍ č. 10/3: ZO schvaluje Smlouvu
o dílo „ZTV pro výstavbu RD – Lužice – lokalita
Vinohrádky II“
(č. smlouvy SOD 11-102) mezi Obcí Lužice jako
objednavatelem a zhotovitelem STAVEBNÍ FIRMA
PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01
Hodonín, IČ 26285363.

HLASOVÁNÍ:
13 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE

u Hodonína, parc. č. 244, o výměře 29 m2, k. ú.
Lužice u Hodonína.

4. Projednání Smlouvy o zřízení věcného
břemene s oprávněným JMP Net, s r.o.
Smlouva je uzavřena na základě dřívější Smlouvy o smlouvě budoucí, předmětem je plynárenské
zařízení „Rekonstrukce STL plynovodu a přípojek
Lužice – Velkomoravská“ včetně jeho součástí,
příslušenství, opěrnýcha vytyčovacích bodů, které je uloženo v pozemku Obce Lužice v celkové
délce 459 m. Obec Lužice zřizuje touto smlouvou
věcné břemeno ve prospěch společnosti JMP
Net, s.r.o..

USNESENÍ č. 10/6a: ZO schvaluje prodej
pozemku parc. č. 240, o výměře 23 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Lužice u Hodonína
žadateli xxxxxxxxxxxxx, za cenu 20 Kč za m2.

USNESENÍ č. 10/4: schvaluje Smlouvu č.
5479/248/1 o zřízení věcného břemene s oprávněným JMP Net, s.r.o..
HLASOVÁNÍ:
13 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
5. Projednání Dodatku č. 1 ke Statutu sociálního fondu pracovníků Obce Lužice
Tajemník obce seznámil zastupitele s návrhem
Dodatku č. 1 ke Statutu sociálního fondu pracovníků Obce Lužice ke snížení výše tvorby
sociálního fondu z 4% na 3% z důvodu úsporných
opatření.
USNESENÍ č. 10/5: ZO schvaluje Dodatek č.
1 ke Statutu sociálního fondu pracovníků Obce
Lužice.
HLASOVÁNÍ:
13 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
6. Projednání prodejů pozemků
Na základě nabídky na odprodej obecních
pozemků za stávající ceny (usnesení č. 9/7b) byly
podány žádosti o koupi pozemků pod garážemi
v lokalitě U Stadionu: parc. č. 240, o výměře
23 m2, k. ú. Lužice u Hodonína, parc. č. 241,
o výměře 23 m2, k. ú. Lužice u Hodonína, parc.
č. 242, o výměře 22 m2, k. ú. Lužice u Hodonína, parc. č. 243, o výměře 24 m2, k. ú. Lužice

HLASOVÁNÍ:
13 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
USNESENÍ č. 10/6b: ZO schvaluje prodej
pozemku parc. č. 241, o výměře 23 m2, zastavěná
plocha a nádvoří, k. ú. Lužice u Hodonína žadateli
xxxxxxxxxxxxx, za cenu 20 Kč za m2.
HLASOVÁNÍ:
13 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
USNESENÍ č. 10/6c: ZO schvaluje prodej
pozemku parc. č. 242, o výměře 22 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Lužice u Hodonína
žadateli xxxxxxxxxxxxx, za cenu 20 Kč za m2.
HLASOVÁNÍ:
13 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
USNESENÍ č. 10/6d: ZO schvaluje prodej
pozemku parc. č. 243, o výměře 24 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Lužice u Hodonína
žadateli xxxxxxxxxxxxx, za cenu 20 Kč za m2.
HLASOVÁNÍ:
13 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
USNESENÍ č. 10/6e: ZO schvaluje prodej
pozemku parc. č. 244, o výměře 29 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Lužice u Hodonína
žadateli xxxxxxxxxxxxx, za cenu 20 Kč za m2.
HLASOVÁNÍ:
13 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
7. Projednání prodeje pozemku parc. č. 360,
o výměře 24 m2, k.ú. Lužice u Hodonína
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Jedná se o pozemek pod garáží v lokalitě
u hřbitova.

500 m2, orná půda, k. ú. Lužice u Hodonína
žadateli xxxxxxxxxxxxx.

USNESENÍ č. 10/7: ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 360, o výměře 24 m2, zastavěná
plocha a nádvoří, k. ú. Lužice u Hodonína žadateli
xxxxxxxxxxxxx, za cenu 20 Kč za m2.

HLASOVÁNÍ:
13 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE

HLASOVÁNÍ:
13 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
8. Projednání prodeje části pozemku parc.
č. 2561/7, o výměře 158 m2, k.ú. Lužice
u Hodonína
Jedná se o část parcely v ulici Kratiny, sousedící se sběrným dvorem.
USNESENÍ č. 10/8: ZO schvaluje prodej části
pozemku parc. č. 2561/7 (dle GP č. 1785330/2011 nově vzniklá parcela č. 2561/16
o výměře 158 m 2) orná půda, k. ú. Lužice
u Hodonína žadateli xxxxxxxxxxxxx za cenu 300
Kč za m2.
HLASOVÁNÍ:
13 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
9. Projednání prodejů částí pozemku parc. č.
2157/2, k.ú. Lužice u Hodonína
Parcela se nachází v lokalitě zahrádkářské
kolonie za Lužákem.
USNESENÍ č. 10/9a: ZO neschvaluje prodej
části pozemku parc. č. 2157/2, o výměře
500 m2, orná půda, k. ú. Lužice u Hodonína
žadateli xxxxxxxxxxxxx.
HLASOVÁNÍ:
13 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE

10. Různé
Pan Půček se dotázal na stav jednání o odprodeji části vodní plochy Moravskému rybářskému
svazu MO Hodonín. Starosta odpověděl, že
zájemci byla zaslána cenová nabídka a že se
očekává jeho vyjádření.
Pan Kadala vznesl dotaz ohledně stavby
apartmánů v ulici Jabloňová, starosta odpověděl, že se hledají všechny dostupné prostředky
k naplnění původní projektové dokumentace a je
podáno odvolání. Veškerá jednání jsou vedena
prostřednictvím právního zástupce obce paní
Mgr. Zabadalové.
Místostarostka informovala přítomné o zahájení
adventu, a to Slavnostním rozsvícením vánočního
stromu a divadelním představením ochotníků
z Hodonína. Pozvala všechny na následující akci
S Mikulášem do Francie, besídku zájmových
sdružení a na silvestrovskou akci na Cihelně
pořádanou společně s plavcem p. Krejčiříkem.
11. Diskuze
Do diskuze se přihlásil p. Klásek. V souvislosti
s probíhající nabídkou na prodej stavebních míst
v lokalitě Vinohrádky doporučuje na základě
svých předchozích zkušeností využít případnou dohodu s developerem. Jeden partner je
z hlediska celkové náročnosti akce pro jednání
výhodnější.
12. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast.
Zapsala: Jana Králová

USNESENÍ č. 10/9b: ZO neschvaluje prodej
části pozemku parc. č. 2157/2, o výměře
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