ZÁPIS A USNESENÍ Z XV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE
ZE DNE 22. PROSINCE 2016
Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1)
Přílohy:
č. 1 – prezenční listina zastupitelů
č. 2 – prezenční listina veřejnosti
č. 3 – program XV. veřejného zasedání ZO Lužice
Jednání zahájil starosta obce Jaroslav Kreml
v 17.00 hod.
Jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Při zahájení jednání bylo přítomno 15 členů.
ZO je usnášeníschopné.
Schválení programu:
HLASOVÁNÍ: 15 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
Program jednání byl schválen jednomyslně.
Zapisovatelkou byla určena slečna D. Šimíková.
Ověřovateli zápisu byli určeni: J. Domanský, J.
Líčeníková
Byla zvolena návrhová komise ve složení:
předseda:
J. Buchta
HLASOVÁNÍ: 14 PRO – 0 PROTI – 1 ZDRŽEL SE
člen: J. Hubačka
HLASOVÁNÍ: 14 PRO – 0 PROTI – 1 ZDRŽEL SE
Zápis z minulého zasedání ZO byl řádně ověřen a vyhotoven k nahlédnutí ve stanoveném termínu 10 dnů
a je k dispozici. Námitky proti němu nebyly podány.
1. KONTROLA USNESENÍ Z XIV. VEŘEJNÉHO
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
LUŽICE DNE 24. 11. 2016
Pan Poláček informoval přítomné o provedené kontrole plnění usnesení s konstatováním, že k dnešnímu
dni nezůstávají k plnění žádná usnesení.
USNESENÍ č. 15/1: ZO Lužice bere na vědomí výsledek kontroly usnesení z XIV. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Lužice dne 24. 11. 2016.
HLASOVÁNÍ: PRO 15 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0

2. ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU ZO LUŽICE
Pan Poláček informoval přítomné o zprávě Kontrolního výboru ZO Lužice (dále jen KV), který se konal
dne 6. 12. 2016. Program KV byl následující:
- Kontrola plnění usnesení KV a ZO Lužice
- Kontrola plnění usnesení RO Lužice za období říjen
2016 až listopad 2016
- Schválení souhrnné zprávy o výsledcích činnosti KV
za uplynulé dva roky
- Kontrola vymáhání pohledávek
KV přijal tato usnesení:
Usnesení č. 3a): KV schvaluje souhrnnou zprávu
o činnosti KV za uplynulé dva roky.
Usnesení č. 3b): KV doporučuje se zaobírat dlouhodobostí a vymahatelností pohledávek evidovaných
na podrozvahových účtech.
USNESENÍ č. 15/2: ZO bere na vědomí zprávu
Kontrolního výboru ZO Lužice.
HLASOVÁNÍ: PRO 15 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.

3. ZPRÁVY FINANČNÍHO VÝBORU
ZO LUŽICE
Pan Půček informoval o zprávách finančního výboru
(dále jen FV). FV se sešel celkem dvakrát, a to 30. 11.
a 6. 12. 2016. Programem jednání FV byl návrh rozpočtu na rok 2017 a plnění rozpočtu. FV doporučuje
návrh rozpočtu na rok 2017 ZO Lužice ke schválení.
USNESENÍ č. 15/3a: ZO Lužice bere na vědomí
zprávy finančního výboru.
HLASOVÁNÍ: PRO 15 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení bylo přijato.
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4. PROJEDNÁNÍ VIZUALIZACE AREÁLU T. J.
SOKOL LUŽICE
Starosta přítomným představil návrh vizualizace Sokolovny. Tato vizualizace byla projednána na pracovní
poradě ZO Lužice a také ve výboru T. J. Sokol Lužice.
Na vizualizaci se podílel starosta T. J. Sokol Lužice pan
Miloš Kadala. Výbor T. J. Sokol Lužice s vizualizací
souhlasil, protože návrh umožňuje provozovat činnosti,
za jejichž účelem byla Sokolovna postavena. Starosta
sdělil, že byla připomínka k bezbariérovému přístupu.
Ten bude zajištěn jak ze strany ulice Velkomoravská,
tak i z ulice Česká. Pokud ZO vizualizaci schválí,
bude to dalším krokem k převodu Sokolovny na obec.
V únoru proběhne valná hromada T. J. Sokol Lužice,
kde se smlouva o převodu bude schvalovat. Dále starosta informoval, že v sále Sokolovny byla vymalována
čelní stěna kolem jeviště a boční stěny. Pan Král se
dotázal, zda bude mít možnost vizualizaci připomínkovat i veřejnost. Pan Půček podotkl, že veřejnost se
mohla přijít vyjádřit na dnešní veřejné zasedání ZO
Lužice. Místostarostka uvedla, že se jedná o majetek
T. J. Sokol Lužice, nikoliv obce a že vizualizace dle
požadavků T. J. Sokol Lužice je nutnou podmínkou
pro bezúplatný převod. Pan Král se dále dotázal, zda se
jedná o finální podobu. Starosta odpověděl, že mohou
proběhnout drobné změny, které nebudou v rozporu
s původní koncepcí. Pan Poláček se dotázal, zda bude
areál Sokolovny přístupný i pro veřejnost. Starosta
odpověděl, že tak jako nyní bude i v budoucnu areál
přístupný i veřejnosti. Samozřejmě bude muset mít
areál určitý režim a řád. Pan Domanský se dotázal,
zda už jsou vyčíslené náklady na rekonstrukci areálu
dle vizualizace. Starosta odpověděl, že zatím ne. Pan
Klásek konstatoval, že ohledně vizualizace si není
jistý kuželnou a petangem. Také se dotázal na vnitřní
úpravy Sokolovny na sociální zázemí. Starosta uvedl,
že hřiště na petang je velmi levnou záležitostí a bylo by
škoda toho nevyužít. Co se kuželek týče, tak starosta
odpověděl, že kuželky se v Lužicích dříve hrály a dle
jeho názoru se jedná o oblíbenou hru, ale návrh není
definitivní, může se změnit dle zájmu občanů. Pokud
T. J. Sokol Lužice převod Sokolovny na obec schválí,
vnitřní úpravy by probíhaly postupně. První podlaží
zůstane a vymění se parkety. V suterénu bude vybudováno sociální zázemí pro veřejnost a čtyři šatny pro
sportovce. Pan Hubačka se dotázal na stromy, které
rostou kolem areálu Sokolovny, zda budou vykáceny.
Starosta odpověděl, že ano, ale proběhne náhradní
výsadba. Stávající stromy jsou ve špatném stavu. Pan
starosta informoval přítomné, že T. J. Sokol Lužice
uzavřel smlouvu s novým nájemcem Sokolky. Bude
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prodávat hamburgery a italskou kávu, limo a pivo.
Sokolka bude ve stylu cukrárny. Před plesovou sezonou
bude občerstvení v provozu.
USNESENÍ č.15/4: ZO Lužice schvaluje vizualizaci
areálu T. J. Sokol Lužice.
HLASOVÁNÍ:
PRO 14 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 1 (Klásek)
Usnesení bylo přijato.
5. ODMĚNY ČLENŮM RO, ZO A PŘEDSEDŮM
KOMISÍ S ÚČINNOSTÍ OD 1. 1. 2017
Paní Valoušková informovala zastupitele, že dle
přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů se jedná o měsíční odměnu a změnu
účinnou od 1. 1. 2017.
USNESENÍ č. 15/5: ZO Lužice schvaluje odměny
členům RO, ZO a předsedům komisí s účinností od
1. 1. 2017
funkce
člen ZO
člen ZO a RO
člen ZO + před. výb.
člen ZO + před. kom.
předseda komise

navrhované
599,00 Kč
2 240,00 Kč
2 041,00 Kč
2 041,00 Kč
1 442,00 Kč

složení odměny
(399+200)
(399+200+1441+200)
(399+200+1242+200)
(399+200+1242+200)
(1242+200)

HLASOVÁNÍ: PRO 15 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.
6. ZPRÁVA Z ČINNOSTI RO LUŽICE, KOMISÍ
RO LUŽICE, ZO LUŽICE A VÝBORŮ ZO
LUŽICE
Starosta sdělil, že na XIV. veřejném zasedání se
zastupitelé usnesli, že na dalším jednání ZO Lužice
bude předložena komplexní zpráva ZO Lužice, výborů ZO Lužice, RO Lužice a komisí RO Lužice. Tuto
zprávu všichni zastupitelé dostali a mají ji ve svých
materiálech. Starosta informoval, že Lužice mají celkem 7 komisí RO a 2 výbory ZO. Celkově v komisích
a výborech pracuje 78 občanů, kteří se přímo podílejí
na samosprávě obce. Dále vyjádřil poděkování za
jejich činnost.
USNESENÍ č. 15/6: ZO Lužice bere na vědomí
zprávy z činnosti RO Lužice, komisí RO Lužice, ZO
Lužice a výborů ZO Lužice.

HLASOVÁNÍ: PRO 15 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.
7. ČLENSKÁ SCHŮZE REGIONU PODLUŽÍ
Starosta informoval, že v úterý 20. prosince
2016 proběhla členská schůze Regionu Podluží, kde
Lužice byly v plném zastoupení. Dále sdělil, že bylo
odloženo definitivní vystoupení Moravské Nové Vsi
z Regionu Podluží, to bude předmětem další schůze.
Také informoval přítomné, že v Lužickém zpravodaji
bude pravidelná rubrika o Regionu Podluží.
USNESENÍ č. 15/7: ZO Lužice bere na vědomí
informace k členské schůzi Regionu Podluží, která
se uskutečnila 20. prosince 2016 v Moravské Nové
Vsi.
HLASOVÁNÍ: PRO 15 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.

2017 má vejít v platnost zákon, který ukládá zřizovateli
školy schválit rozpočtový výhled na dva roky. Proto
tento bod zařadila na program jednání už nyní, abychom
tento výhled měli předem schválený. Starosta sdělil přítomným, že je na zastupitelstvu přítomný ředitel školy
Mgr. Miroslav Hunča, aby mohl zodpovědět případné
dotazy. Pan Poláček se zeptal na položku plynu, která je
v roce 2019 výrazně nižší než v roce 2018. Pan ředitel
odpověděl, že je zde počítáno s úsporami, které přinese
rekonstrukce otopného systému s termoregulací v ZŠ.
Pan Klásek se dotázal, kdo tento výhled schvaluje. Paní
Valoušková odpověděla, že jelikož zákon ještě není
vydán, tak neví, zda stačí schválit pouze radou nebo
musí být schválen i v zastupitelstvu. Pan Hubačka se
dotázal, zda je tento výhled závazný. Paní Valoušková
odpověděla stejně jako panu Kláskovi. Pan Klásek
tedy navrhl, aby zastupitelstvo odložilo schválení rozpočtového výhledu do doby, až vyjde příslušný zákon.
USNESENÍ č. 15/9: ZO Lužice odkládá schválení
rozpočtového výhledu do doby schválení příslušného
zákona.
HLASOVÁNÍ: PRO 15 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0

8. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2016
O STANOVENÍ KRATŠÍ DOBY NOČNÍHO
KLIDU
Místostarostka informovala přítomné, že novelou
zákona o přestupcích, která vstoupila v platnost 1. 10.
2016, musí obec vydat novou OZV o stanovení kratší
doby nočního klidu. Rada obce již nebude mít možnost
povolit výjimku na prodloužení konání akcí konaných
na veřejných prostranstvích. Nyní toto musí upravovat
OZV. Dále sdělila, že návrh této vyhlášky byl zaslán
Ministerstvu vnitra ČR. Po této kontrole ministerstvo
doporučilo ještě více konkretizovat akce, kterých se
tato vyhláška bude týkat. Zastupitelé vyhlášku připomínkovali a dohodli se na její podobě.
USNESENÍ č. 15/8: ZO Lužice vydává Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2016 o stanovení kratší doby
nočního klidu.
HLASOVÁNÍ: PRO 15 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0

Usnesení bylo přijato.
10. NÁVRH ROZPOČTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY
A MATEŘSKÉ ŠKOLY JAROSLAVA DOBROVOLSKÉHO, LUŽICE NA ROK 2017
Paní Valoušková sdělila, že návrh rozpočtu Základní
školy a Mateřské školy Jaroslava Dobrovolského, Lužice je i součástí rozpočtu obce Lužice. Pan Poláček se
dotázal ředitele ZŠ, proč je v rozpočtu zahrnuta částka
na plavání a lyžařský výcvik, když plavecký bazén
v Hodoníně je zavřený a lyžařský výcvik je zrušen.
Pan ředitel mu odpověděl, že plavat se bude jezdit do
Ratíškovic a lyžařský výcvik že je skutečně zrušený
a posunutý. O částku na lyžařský výcvik bude rozpočet
ponížen úpravou rozpočtu.
USNESENÍ č. 15/10: ZO Lužice schvaluje návrh
rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Jaroslava
Dobrovolského, Lužice na rok 2017.

Usnesení bylo přijato.
9. ROZPOČTOVÝ VÝHLED ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY JAROSLAVA DOBROVOLSKÉHO, LUŽICE NA ROK 2018-2019
Paní Valoušková informovala přítomné, že od roku

HLASOVÁNÍ: PRO 14 – PROTI 0 –
ZDRŽEL SE 1 (Poláček)
Usnesení bylo přijato.
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11. NÁVRH NA VYŘAZENÍ NEREALIZOVANÝCH INVESTIC
Paní Valoušková informovala přítomné, že se jedná
o investici z roku 2007. Tato investice se nezrealizovala, a proto navrhuje tuto investici vyřadit. Jedná se
o investici projektu podporovaných bytů nad MŠ.
USNESENÍ č. 15/11: ZO Lužice schvaluje vyřazení
nerealizované investice z účtu 042 055 - Podporované
byty nad MŠ ve výši 81086,- Kč.

Usnesení bylo přijato.
14. POVĚŘENÍ RO LUŽICE ZÁVĚREČNOU
ÚPRAVOU ROZPOČTU OBCE LUŽICE
V ROCE 2016
Paní Valoušková sdělila přítomným, že je potřeba,
aby zastupitelstvo pověřilo radu obce závěrečnou
úpravou rozpočtu obce v roce 2016.

HLASOVÁNÍ: PRO 15 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0

USNESENÍ č. 15/14: ZO Lužice pověřuje RO závěrečnou úpravou rozpočtu obce v roce 2016.

Usnesení bylo přijato.

HLASOVÁNÍ: PRO 15 –PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.

12. PŘEVOD POHLEDÁVKY
NA PODROZVAHU
Paní Valoušková informovala přítomné, že se jedná
o převedenou pohledávku ze správy majetku. Tato
pohledávka se čtvrtletně odepisuje. Paní Valoušková
navrhuje dát tuto pohledávku na podrozvahu. Starosta
doplnil, že se jedná o pohledávku za nájemné a služby.
USNESENÍ č. 15/12: ZO Lužice schvaluje odepsání
pohledávky ze zrušené správy majetku (nájemné
a služby bytu - 107436,00 Kč) na podrozvahový účet
a odúčtování opravné položky.
HLASOVÁNÍ: PRO 15 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.
13. ÚPRAVA ROZPOČTU Č. 6/2016
Paní Valoušková seznámila přítomné s jednotlivými
položkami v úpravě rozpočtu, jak ve výdajové, tak
v příjmové části. Pan Klásek se dotázal na položku
1112 – daň z příjmu fyzických osob ze samostatně
výdělečné činnosti. Pan Půček odpověděl, že proběhla
změna zákona, a proto tak velký úbytek.
USNESENÍ č. 15/13: ZO Lužice schvaluje úpravu
rozpočtu č. 6/2016 v příjmové i výdajové části ve výši
37 300 Kč, po provedené úpravě rozpočtu činí příjmy
36 036 000 Kč a výdaje 48 295 000 Kč. Rozdíl ve
výši 12 259 000 Kč bude vyrovnán po splátce úvěru
ve výši 1 591 000 Kč zůstatkem na účtech ve výši
13 850 000 Kč.
HLASOVÁNÍ: PRO 15 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
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15. NÁVRH ROZPOČTU OBCE LUŽICE
NA ROK 2017
Paní Valoušková seznámila přítomné s návrhem
rozpočtu na rok 2017. Tento rozpočet byl projednán
i na pracovní poradě ZO Lužice. Starosta doplnil, že
zásadní investicí na rok 2017 je II. etapa komunikace
Kratiny. Pan Klásek se dotázal, zda je nějak v tomto
návrhu počítáno s RD č. p. 33. Paní Valoušková odpověděla, že je to v rámci položky nebytové prostory. Pan
Poláček podotkl, že je tento rozpočet navržen střízlivě,
ale strukturu by řešil jinak. Pan Půček se dotázal, co
tím má pan Poláček na mysli. Pan Poláček odpověděl,
že například nevidí v návrhu rozpočtu dotace neziskového charakteru a školení. Starosta odpověděl, že co
se škole týče, tak zaměstnanci chodí na školení, tak,
aby splňovali potřebné podmínky a byli kvalifikováni.
Paní Valoušková konstatovala, že o tyto dotace by měly
žádat neziskové organizace.
USNESENÍ č. 15/15: ZO Lužice schvaluje rozpočet
obce Lužice pro rok 2017 v příjmové části ve výši
33 740 300 Kč, ve výdajové části 41 646 300 Kč.
Rozdíl ve výši 7 906 000 Kč bude vyrovnán po splátce úvěru ve výši 1 591 000 Kč zůstatkem na účtech
ve výši 9 500 000 Kč.
HLASOVÁNÍ: PRO 15 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.
16. RŮZNÉ
Pan Domanský informoval přítomné o stížnosti

občanů na nově vybudovanou hřbitovní zeď, která je
špatně a nekvalitně postavena. Předložil zastupitelům
i fotografie. Starosta konstatoval, že firma, která zeď
stavěla, vyhrála výběrové řízení na základě nejnižší ceny.
Pan Klásek sdělil, že tuto firmu navrhl on, jelikož s ní již
několikrát spolupracoval a nikdy s ní nebyly problémy.
Pokud nyní odvedla firma špatnou práci, je třeba reklamace. Starosta odpověděl, že to bere na vědomí a zeď
bude reklamována. Pan Buchta informoval, že proběhlo
výběrové řízení na chodník v ulici Kolmá. Byli čtyři
uchazeči a vyhrála firma Simostav. Dále sdělil, že bude
probíhat výběrové řízení na ulici Kratiny. Konstatoval,
že pokud mají zastupitelé návrhy na případné uchazeče,
ať je sdělí do 10. ledna 2017 panu starostovi.
17. DISKUSE
Starosta přivítal na jednání starostu T. J. Sokol Lužice
pana Miloše Kadalu. Pan Kadala poděkoval zastupitelstvu za vizualizaci Sokolovny, která se členům výboru

Sokola líbila. A sdělil, že tímto byl splněn požadavek,
aby členové Sokola věděli, co obec se Sokolovnou
plánuje.
Paní Mgr. Zabadalová připravuje smlouvu tak,
aby vyhovovala oběma stranám. Tato smlouva bude
připravena v lednu. K této smlouvě se vyjádří valná
hromada a následně Česká obec sokolská. Pan Klásek
se dotázal, zda může Česká obec sokolská tuto smlouvu
zamítnout. Pan Kadala odpověděl, že se to stát může,
ale nebývá tomu tak. Pan Kadala dále informoval, že
si ještě nikdo nepodal žádost na organizování plesů,
a proto žádá předsedy spolků o nápravu.
18. ZÁVĚR
Starosta poděkoval zastupitelům za pozornost a věcný přístup. Dále popřál všem krásné prožití vánočních
svátků a pohodu. Tímto také pozval přítomné na silvestrovské plavání na Cihelnu, které proběhne v sobotu
31. prosince 2016.

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE
ZE DNE 2. BŘEZNA 2017
Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1)
Přílohy:
č. 1 – prezenční listina zastupitelů
č. 2 - prezenční listina veřejnosti
č. 3 - program XVI. veřejného zasedání ZO Lužice
Jednání zahájil starosta obce Jaroslav Kreml
v 17.00 hod.
Jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Při zahájení jednání je přítomno 15 členů zastupitelstva obce.
ZO je usnášeníschopné.
Schválení programu:
HLASOVÁNÍ: 15 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
Program jednání byl schválen jednomyslně.
Zapisovatelkou byla určena: Jana Králová
Ověřovateli zápisu byli určeni: J. Buchta, T. Klásek
Byla zvolena návrhová komise ve složení:
předseda:
M. Gutová
HLASOVÁNÍ: 15 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE

člen:
J. Domanský
HLASOVÁNÍ: 14 PRO – 0 PROTI – 1 ZDRŽEL SE
Zápis z minulého zasedání ZO byl řádně ověřen a vyhotoven k nahlédnutí ve stanoveném termínu 10 dnů
a je k dispozici. Námitky proti němu nebyly podány.
1. KONTROLA USNESENÍ Z XV. VEŘEJNÉHO
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
LUŽICE ZE DNE 22. 12. 2016.
Pan Poláček informoval o provedené kontrole plnění
usnesení a konstatoval, že nezůstávají žádná usnesení
v plnění.
USNESENÍ č. 16/1: ZO Lužice bere na vědomí výsledek kontroly usnesení z XV. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Lužice ze dne 22. 12. 2016.
HLASOVÁNÍ: PRO 15 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.
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2. PROJEDNÁNÍ PLÁNU KONTROLNÍ
ČINNOSTI FV A KV NA ROK 2017.
Pan Půček seznámil přítomné s plánem.
USNESENÍ č. 16/2: ZO Lužice schvaluje Plán
kontrolní činnosti FV a KV na rok 2017.

USNESENÍ č. 16/3a: ZO Lužice schvaluje zrušení
usnesení č. 12/10.

HLASOVÁNÍ: PRO 15 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0

HLASOVÁNÍ: PRO 12 – PROTI 0
ZDRŽEL SE 3 (Poláček, Domanský, Slatinský)

Usnesení bylo přijato.

Usnesení bylo přijato.

3. PROJEDNÁNÍ PRODEJE POZEMKU P. Č.
414, VČETNĚ RD Č. P. 33, VŠE K. Ú. LUŽICE U HODONÍNA.
Tajemník přítomným přečetl žádost Muzejního
spolku v Lužicích, Pekařská 116/23, Lužice, ze dne 17.
12. 2016 o pronájem domu č. p. 33 včetně pozemku
parc. č. 414, vše v katastru Lužice u Hodonína. RO na
svém zasedání dne 9.1.2017 Usnesením 60/4 doporučuje této žádosti vyhovět. Vzhledem ke skutečnostem
(po odstoupení zájemce o koupi xxxxx xxxxx za
200 000,- Kč), že není v souladu s usnesením ZO č.
12/10 kupec, který by předmětný objekt odkoupil za
cenu dle znaleckého posudku a že Muzejní spolek
požádal o pronájem, je v souladu s §2 odst. 2 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, veřejným zájmem znění
předložených návrhů usnesení.
Pan Klásek se vyjádřil, že opozice i přesto, že si
váží činnosti Klubu seniorů i Muzejního spolku, má
diametrálně odlišný názor, a to že nejlepší postup je
prodat dům č. p. 33 včetně pozemku parc. č. 414 xxxxx
xxxxx za 100 tis. Kč (50 % ceny znaleckého posudku).
Jeho názorem je, že prodej za tuto cenu je obhajitelný
a z jeho pohledu zdůvodnitelný. Důvodem podle pana
Kláska i pana Poláčka je stav předmětného objektu.
Pan Slatinský poukázal na §39 zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích, který podle něj dovoluje obhájit o 50 % nižší
prodejní cenu. Tajemník upozornil, že by prodej za
50 % ceny dle znaleckého posudku mohl být soudem
považován za trestný čin, navíc když byl kupec za
200 tis. Kč. Současně konstatoval, že opakem veřejného
zájmu je zájem soukromý.
S ohledem na nemožnost prodat objekt za cenu obvyklou vyjádřili zastupitelé pan Staněk, p. Půček, p.
Kreml a pí Ambrožová svými vystoupeními podporu
pronajmout daný objekt Muzejnímu spolku v Lužicích.
Zástupci Muzejního spolku pí. Hromková, pí. Konvičná a p. Mikuš vysvětlili ZO důvody a potřeby, které
vedly k podání žádosti o pronájem předmětného objektu. Seznámili přítomné se záměry využití objektu jako
6

depozitáře Muzejního spolku s tím, že členové spolku
se budou o objekt starat s péčí řádného hospodáře.

USNESENÍ č. 16/3b: ZO Lužice schvaluje neprodat pozemek p. č. 414, včetně RD č. p. 33, vše k. ú.
Lužice u Hodonína.
HLASOVÁNÍ:
PRO 8 – PROTI 2 (Klásek, Hubačka)
ZDRŽEL SE 5 (Poláček, Domanský, Slatinský,
Pecka, Král)
Usnesení bylo přijato.
4. PROJEDNÁNÍ DAROVACÍ SMLOUVY
A SMLOUVY O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI
S T. J. SOKOL LUŽICE.
Starosta seznámil přítomné s postupným vývojem
obsahu Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti s T. J. Sokol Lužice při jednání s jejich zástupci.
Konečné znění této smlouvy je předkládáno ZO k projednání. K obsahu smlouvy i k dalšímu postupu až po
případný provoz Sokolovny obcí se vyjádřili p. Půček,
pí Líčeníková, p. Poláček, p. Klásek, pí Ambrožová a p.
Kreml v jednotném názoru, že smlouva je svým obsahem i záměrem připravena ke schválení. Pan Hubačka
oznámil, že se vylučuje z hlasování o usnesení k této
smlouvě z důvodu členství v T. J. Sokol Lužice a že
bude o smlouvě hlasovat na Valné hromadě Tělocvičné
jednoty Sokol v neděli 5. 3. 2017.
USNESENÍ č. 16/4: ZO Lužice schvaluje Darovací
smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti mezi T. J. Sokol Lužice, Česká 450/2, 696 18 Lužice, jako dárcem
a oprávněným ze služebnosti a Obcí Lužice, Česká
592/1, 696 18 Lužice, jako obdarovanou a povinnou
ze služebnosti, kdy předmětem této smlouvy je
• Nabytí nemovitých věcí, a to:
- p. č. 1379 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
685 m2, jehož součástí je stavba č. p. 450 – stavba
občanského vybavení
- p. č. 1380 – ostatní plocha o výměře 7376 m2

- p. č. 1381 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
49 m2
- p. č. 1382 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
46 m2
vše k. ú. Lužice u Hodonína, do výlučného vlastnictví
Obce Lužice
• Zřízení služebností, a to spoluužívání nemovitých
věcí, a to:
- pozemku p. č. 1379 – zastavěná plocha o výměře
685 m2, jejíž součástí je stavba č. p. 450 – stavba
občanského vybavení
- pozemku 1380 – ostatní plocha o výměře 7676 m2
- pozemku p. č. 1381 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 49 m2
- pozemku p. č. 1382 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 46 m2
vše k. ú. Lužice u Hodonína, pro oprávněnou T. J.
Sokol Lužice,
kdy T. J. Sokol Lužice bude dle smlouvy oprávněna
společně s Obcí Lužice spoluužívat citované nemovité
věci a T. J. Sokol Lužice bude oprávněna společně
s Obcí Lužice spoluužívat stavbu č. 450 – stavba občanské vybavenosti, v obci Lužice, k. ú. Lužice u Hodonína,
která je součástí pozemku p. č. 1379 – zastavěná plocha
a nádvoří, v obci Lužice, k. ú. Lužice u Hodonína,
v souladu s platnými stanovami a cvičebním plánem
T. J. Sokol Lužice odsouhlaseným Obcí Lužice na
příslušný kalendářní rok tak, aby byl zajištěn předmět
činnosti T. J. Sokol Lužice a aby citované nemovité věci
byly zachovány pro využití v oblasti sportu.
HLASOVÁNÍ: PRO 14 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
NEHLASOVAL 1 (Hubačka)
Usnesení bylo přijato.
5. PROJEDNÁNÍ SMLUV O POSKYTNUTÍ
DOTACE Z ROZPOČTU OBCE LUŽICE.
Tajemník předložil k projednání Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lužice od 50 tis. Kč nahoru
v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2017.
Pan Poláček předložil všem zastupitelům přehledy obcí
poskytovaných dotací za poslední tři roky. Z materiálu byl
patrný nárůst poskytovaných finančních prostředků. Pan
Půček konstatoval, že v předloženém srovnání jsou chybné údaje o dotacích. Například v roce 2015 byly skutečné
dotace ve výši 1 748 700 Kč, což je o 306 500 Kč více
než údaj v předložené tabulce. Z reálných čísel vyplývá,
že nárůst nemá stoupající tendenci. Výše žádostí o dotace
se odvíjí od aktuálních potřeb žadatelů.

Starosta konstatoval, že díky dotační podpoře jednotlivých spolků a sportovních oddílů je jejich činnost
na nadstandardní úrovni. Současně vyzvedl potřebu
spolupráce obce s lidmi ve spolcích a neziskových
organizacích, neboť právě oni budují svou aktivitou
tolik potřebné zázemí pro sportovní i kulturní vyžití
ostatními občany a reprezentaci obce.
Dále pí Ambrožová informovala o nově vzniklé
subjektivitě cimbálové muziky, o jejím dalším financování a o potřebě pořízení nového cimbálu (za cca
125 tis. Kč).
Pan Klásek se dotázal, jak bude řešena dotace pro
rok 2017 pro T. J. Sokol v případě uzavření Darovací
smlouvy mezi jednotou a obcí. Paní Valoušková odpověděla, že tato dotace je poskytována měsíčně ve výši
1/12 schválené částky, a tudíž pokud dojde k podpisu
Darovací smlouvy, dojde k vypracování dodatku ke
Smlouvě o poskytnutí dotace, ve kterém bude celková
poskytnutá výše finančních prostředků přiměřeně
upravená. Pan Půček požádal aby v případě, kdy ve
smlouvě není uvedený účel čerpání dotace, se tato
doplnila přiložením žádosti, která by byla vedena jako
nedílná součást smlouvy.
USNESENÍ č. 16/5a: ZO Lužice schvaluje Smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lužice ve výši
85 000 Kč příjemci Junák-český skaut, středisko
Mikulčice, z. s., IČ: 61742970.
HLASOVÁNÍ: PRO 15 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.
USNESENÍ č. 16/5b: ZO Lužice schvaluje Smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lužice ve výši
50 000 Kč příjemci Klub seniorů Lužice, z. s., IČ:
26990601.
HLASOVÁNÍ: PRO 15 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.
USNESENÍ č. 16/5c: ZO Lužice schvaluje Smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lužice ve výši
66 000 Kč příjemci Muzejní spolek v Lužicích, z. s.,
IČ: 26641534.
HLASOVÁNÍ: PRO 15 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.
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USNESENÍ 16/5d: ZO Lužice schvaluje Smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lužice ve výši
95 000 Kč příjemci Slovácký krúžek, o. s., IČ:
66609852.
HLASOVÁNÍ: PRO 15 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.
USNESENÍ č. 16/5e: ZO Lužice schvaluje Smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lužice ve výši
655 700 Kč příjemci TJ Baník Lužice, z. s., IČ:
46936700.
HLASOVÁNÍ: PRO 15 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0

donína, o výměře 33 m2, ostatní plocha, za 100 Kč/
m2 mezi Obcí Lužice, Česká 592/1, Lužice, jako
kupujícím a xxxxx xxxxx jako prodávající.

USNESENÍ č. 16/6: ZO Lužice schvaluje Smlouvu
o poskytnutí účelové dotace ve výši 859 619 Kč
z rozpočtu obce Lužice jako poskytovatele pro Baťův
kanál – dobrovolný svazek obcí jako příjemce na
úhradu nákladů projektu: „Podpora preventivního
protipovodňového systému DSO-Baťův kanál“.

USNESENÍ č. 16/7d: ZO Lužice schvaluje Kupní
smlouvu k pozemku p. č. 2474/28, o výměře 19 m2,
ostatní plocha č. 2558/28, o výměře 58 m2, vodní
plocha, vše k. ú. Lužice u Hodonína, vše za 30 Kč/
m2 mezi Obcí Lužice, Česká 592/1, Lužice, jako
kupujícím a xxxxx xxxxx jako prodávající.

Usnesení bylo přijato.

HLASOVÁNÍ: PRO 15 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0

USNESENÍ č. 16/5f: ZO Lužice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lužice ve
výši 205 000 Kč příjemci T. J. Sokol Lužice, IČ:
64479200.

Usnesení bylo přijato.

HLASOVÁNÍ: PRO 15 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.
USNESENÍ č. 16/5g: ZO Lužice schvaluje Smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lužice ve výši
77 000 Kč příjemci Základní článek Hnutí Brontosaurus BRĎO Vlkani, IČ: 48843458.
HLASOVÁNÍ: PRO 15 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.
USNESENÍ č. 16/5h: ZO Lužice schvaluje Smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lužice ve výši
50 000 Kč příjemci ZO ČZS Lužice, IČ: 71180273.

7. PROJEDNÁNÍ KUPNÍCH SMLUV K POZEMKŮM P. Č. 1434/22, 1434/1, 1782/26, 2474/28,
2558/28, 2474/56 A 2558/52, VŠE K. Ú. LUŽICE
U HODONÍNA, KDE OBEC LUŽICE JE KUPUJÍCÍ.
Tajemník informoval o nabídkách vlastníků předmětných pozemků k odprodeji. Pozemky se nacházejí
pod cestami a vodotečemi, a proto RO doporučuje ZO
jejich odkoupení schválením kupních smluv.
USNESENÍ č. 16/7a: ZO Lužice schvaluje Kupní
smlouvu k pozemku p. č. 1434/22, k. ú. Lužice
u Hodonína, o výměře 189 m2, ostatní plocha, za
100 Kč/m2 mezi Obcí Lužice, Česká 592/1, Lužice,
jako kupujícím a xxxxx xxxxx jako prodávající.
HLASOVÁNÍ: PRO 15 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0

HLASOVÁNÍ: PRO 15 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení bylo přijato.

USNESENÍ č. 16/7b: ZO Lužice schvaluje Kupní
smlouvu k pozemku p. č. 1434/1, k. ú. Lužice u Hodonína, o výměře 231 m2, ostatní plocha, za 100 Kč/
m2 mezi Obcí Lužice, Česká 592/1, Lužice, jako
kupujícím a xxxxx xxxxx jako prodávající.
HLASOVÁNÍ: PRO 15 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0

6. PROJEDNÁNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ
ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE
LUŽICE PŘÍJEMCI OBCE PRO BAŤŮV KANÁL- DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ.
Starosta podal zprávu k projektu „Podpora preventivního protipovodňového systému DSO-Baťův kanál“,
jehož realizace bude zahájena v dubnu 2017, a současně
vysvětlil obsah Smlouvy o poskytnutí účelové dotace
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z rozpočtu obce Lužice jako poskytovatele pro Baťův
kanál – dobrovolný svazek obcí jako příjemce na úhradu nákladů projektu: „Podpora preventivního protipovodňového systému DSO-Baťův kanál“ s celkovou výší
dotace 859 619 Kč. Částka 732 900 Kč schválená na
tento projekt v roce 2016 byla převedena do letošního
roku, tj. do roku realizace projektu.

Usnesení bylo přijato.
USNESENÍ č. 16/7c: ZO Lužice schvaluje Kupní
smlouvu k pozemku p. č. 1782/26, k. ú. Lužice u Ho-

HLASOVÁNÍ: PRO 15 – PROTI 0 –ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.

HLASOVÁNÍ: PRO 15 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.
USNESENÍ č. 16/7e: ZO Lužice schvaluje Kupní
smlouvu k pozemku p. č. 2474/56, o výměře 5 m2,
ostatní plocha, a p. č. 2558/52, o výměře 9 m2, vodní
plocha, vše k. ú. Lužice u Hodonína, vše za 30 Kč/
m2 mezi Obcí Lužice, Česká 592/1, Lužice, jako
kupujícím a xxxxx xxxxx jako prodávajícími.
HLASOVÁNÍ: PRO 15 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.
8. PROJEDNÁNÍ KUPNÍCH SMLUV K POZEMKŮM P. Č. 2156/1,2156/50 A 2156/51, VŠE K. Ú.
LUŽICE U HODONÍNA, KDE OBEC LUŽICE
JE PRODÁVAJÍCÍM.
Tajemník informoval o situaci xxxxx xxxxx, kteří při
vytyčování hranic svých pozemků zjistili, že jejich zděný plot se nachází na obecním pozemku, a proto stejně
jako xxxxx xxxxx požádali obec o odprodej obecních
pozemků nacházejících se pod stavbami jejich plotů.
Náklady spojené s pořízením geometrických plánů si
žadatelé hradili sami.
USNESENÍ č. 16/8a: ZO Lužice schvaluje Kupní
smlouvu k části pozemku p. č. 2156/1, o výměře
14 m2, trvalý travní porost, k nově vzniklému pozemku p. č. 2156/85 z GP č.: 2057-Č2/2015, vše
k. ú. Lužice u Hodonína, za cenu 100 Kč/m2 mezi
Obcí Lužice, Česká 592/1, Lužice, jako prodávajícím
a xxxxx xxxxx jako kupujícími.
HLASOVÁNÍ: PRO 15 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0

Usnesení bylo přijato.
USNESENÍ č. 16/8b: ZO Lužice schvaluje Kupní
smlouvu k pozemku p. č. 2156/50, o výměře 20 m2,
trvalý travní porost, k. ú. Lužice u Hodonína, za cenu
100 Kč/m2 mezi Obcí Lužice, Česká 592/1, Lužice,
jako prodávajícím a xxxxx xxxxx jako kupujícím.
HLASOVÁNÍ: PRO 15 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.
USNESENÍ č. 16/8c: ZO Lužice schvaluje Kupní
smlouvu k pozemku p. č. 2156/51, o výměře 23 m2,
trvalý travní porost, k. ú. Lužice u Hodonína, za cenu
100 Kč/m2 mezi Obcí Lužice, Česká 592/1, Lužice,
jako prodávajícím a xxxxx xxxxx jako kupující.
HLASOVÁNÍ: PRO 15 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.
9. PROJEDNÁNÍ SMĚNNÉ SMLOUVY K POZEMKŮM P. Č. 3133, 2679, 1920/3 A ČÁSTEM
POZEMKŮ P. Č. 1922 A 1923, VŠE K. Ú. LUŽICE U HODONÍNA.
Tajemník informoval o průběhu a vývoji jednání
s xxxxx xxxxx od kupní smlouvy po smlouvu směnnou. Obec Lužice získá Směnnou smlouvou pozemek
v LBK6 o výměře 2200 m2 potřebný k revitalizaci
biokoridoru na vjezdu do Lužic směrem od Hodonína.
USNESENÍ č. 16/9a: ZO schvaluje zrušení usnesení
č. 12/20.
HLASOVÁNÍ:
PRO 14 – PROTI 1 (Klásek) – ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.
USNESENÍ č. 16/9b: ZO schvaluje Směnnou
smlouvu mezi Obcí Lužice, Česká 592/1, Lužice,
a xxxxx xxxxx k pozemkům parc. č. 3133, 2679,
1920/3 a částem pozemků p. č. 1922 a 1923 (dle GP
č.: 2224-040/2017 p. č. 1922/2 a 1923/6).
HLASOVÁNÍ:
PRO 14 – PROTI 1 (Klásek) – ZDRŽEL SE 2
(Poláček, Domanský)
Usnesení bylo přijato.
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10. PROJEDNÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
MALÉHO ROZSAHU „LUŽICE-MÍSTNÍ
KOMUNIKACE KRATINY, ČESKÁ-II.
ETAPA“.
Starosta oznámil, že 2.2.2017 proběhlo výběrové
řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Lužice-místní
komunikace Kratiny, Česká-II. etapa“ a předal slovo
předsedovi výběrové komise p. Slatinskému.
Pan Slatinský seznámil přítomné s průběhem výběrového řízení a s vybranou nabídkou s nejnižší cenou.
Starosta sdělil, že smlouva je v materiálech na jednání
ZO a že realizace díla bude zahájena na základě povolení deponie výkopu v místě budoucího prodloužení
valu. S touto akcí bude spojeno vybudování 15 kanalizačních přípojek, přepojení NN 5 RD, VO má položenu
chráničku, připoložení optiky v zemním vedení. Dále
likvidace betonových sloupů VO, kterou provede E.ON.
Pan Klásek se dotázal na dotace. Pan Buchta odpověděl, že ještě neproběhlo vyhodnocení žádosti od obce.

na vybudování části zpevněné plochy v délce 36 m2.
Celková délka zpevněné plochy bude 60 m2.
Pan Poláček vznesl dotaz, kolik stromů bude potřeba
pokácet. Starosta odpověděl, že zpevněná plocha nevyžaduje kácení stromů. Pan Král se dotázal, proč se
nevyužije k parkování „staré parkoviště“. Starosta odpověděl, že tato plocha plní funkci tržiště pro pojízdné
prodejny a stánkový prodej.

Lužická laťka 23. 3. 2017
Zpěváček Podluží 26. 3. 2017
Cyklotour „Otvírání jara na Podluží“ 28. 4. 2017
Tvrdonské národopisné slavnosti 4. 6. 2017 – účast
obce v nedělním programu
- Místostarostka seznámila přítomné s tím, že pro
obšírnější informace o činnosti RP je ve zpravodaji
zřízena nová rubrika.

USNESENÍ č. 16/11: ZO Lužice schvaluje vybudování zpevněné plochy na ul. Velkomoravská,
o výměře 60 m2 na pozemku p. č. 426/1, k. ú Lužice
u Hodonína, od RD č. p. 68 po RD č. p. 313.

USNESENÍ č. 16/13: ZO Lužice bere na vědomí
informace o činnosti Regionu Podluží a zápisu č.
31 z členské schůze ze dne 26. 1. 2017.

USNESENÍ č. 16/10a: ZO Lužice schvaluje Zprávu
o posouzení a hodnocení nabídek – veřejná zakázka
malého rozsahu „Lužice-místní komunikace Kratiny,
Česká – II. etapa“, výsledek hodnocení dodavatele
a dodavatele díla STAVEBNÍ FIRMU PLUS s. r.o.,
Měšťanská 3992/109, Hodonín, IČ: 26285363.

12. PROJEDNÁNÍ NABÍDKY POJIŠTĚNÍ
PRÁVNÍ OCHRANY.
Tajemník seznámil zastupitele s obsahem pojištění
právní ochrany a nabídkou tohoto pojištění od společnosti D. A. S. Rechtaschutz AG.

HLASOVÁNÍ:
PRO 14 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 1 (Domanský)

-

HLASOVÁNÍ: PRO 15 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
HLASOVÁNÍ:
PRO 14 – PROTI 1 (Klásek) – ZDRŽEL SE 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení bylo přijato.

USNESENÍ č. 16/12: ZO Lužice schvaluje pojištění
právní ochrany společností D. A. S. Rechtaschutz
AG, pobočka pro ČR, expozitura Brno, Stránského
3137/37, Brno.

Usnesení bylo přijato.

14. PŘEDBĚŽNÉ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ.
Paní Valoušková zdůvodnila předložené předběžné
rozpočtové opatření následovně: při schvalování rozpočtu byly dvě položky novelizací změněny a nelze je
v r. 2017 použít – položky týkající se VHP. Schválením
předběžného rozpočtového opatření je možno nové
položky použít v roce 2017.
USNESENÍ č. 16/14: ZO Lužice schvaluje předběžné rozpočtové opatření u položky 1351 na položku
1382 a položky 1355 na položku 1383.
HLASOVÁNÍ: PRO 15 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0

HLASOVÁNÍ: PRO 15 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
USNESENÍ č. 16/10b: ZO Lužice schvaluje Smlouvu o dílo k akci „Lužice-místní komunikace Kratiny,
Česká – II. etapa“ a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
HLASOVÁNÍ:
PRO 14 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 1 (Domanský)
Usnesení bylo přijato.
11. PROJEDNÁNÍ VYBUDOVÁNÍ ZPEVNĚNÉ
PLOCHY NA UL. VELKOMORAVSKÁ.
Ve vyjádření obce Lužice k projektové dokumentaci
bylo konstatováno, že nejsou řešena parkovací místa
pro zákazníky. Proto projektant vypracoval technickou
zprávu - změna č. 2, ve které uvádí, že bude zapotřebí 9 parkovacích míst, z toho 3 budou situována na
pozemku investora. Investor se bude finančně podílet
10

Usnesení bylo přijato.
Usnesení bylo přijato.
13. PROJEDNÁNÍ INFORMACE O ČINNOSTI
REGIONU PODLUŽÍ A ZÁPISU Č. 31 Z
ČLENSKÉ SCHŮZE ZE DNE 26. 1. 2017.
- Starosta podal informace z členské schůze Regionu Podluží (dále jen RP), především o vystoupení
Moravské Nové Vsi z RP a návrhu k vydávání OZV
k čipování psů plošně na RP, což starostové odmítli
a doporučují problematiku čipování psů ponechat na
principu dobrovolnosti, ne vyhláškou. Obec Lužice
se problematikou volně pobíhajících psů zabývá
dlouhodobě a systematicky, nejdříve prostřednictvím
společnosti LUTES s.r.o. a nyní i obecní policie.
Proto jsou dovybaveni strážníci OP čtečkou na čipy.
- Starosta podal informace o nejbližších akcích Regionu Podluží:

15. ROZPOČET OBCE LUŽICE NA ROK 2017.
Starosta vysvětlil, že se jednalo o chybu psaním
v rozpočtu na rok 2017 schváleném v prosinci 2016.
Navrhl k její nápravě schválit následující usnesení:
USNESENÍ č. 16/15a: ZO Lužice schvaluje zrušení
usnesení č. 15/15 rozpočet obce Lužice na rok 2017,
který byl řádně vyvěšen 5. 12. 2016 z důvodu přepisu
čísel ve výdajových položkách.
HLASOVÁNÍ: PRO 15 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0

33 740 300 Kč, ve výdajové části 41 649 300 Kč.
Rozdíl ve výši 7 909 000 Kč bude vyrovnán po splátce úvěru ve výši 1 591 000 Kč zůstatkem na účtech
ve výši 9 500 000 Kč.
HLASOVÁNÍ: PRO 15 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.
16. RŮZNÉ.
- Místostarostka informovala o společensko-kulturních
akcích: 8. 5. zájezd do Mauthausenu, 13. 5. Týden
pro rodinu – Vítejte v Lužicích (zaměřeno na nové
občany obce), informace o dokončení rekonstrukce
knihovny a Tvořivé dílničky v knihovně.
- Paní Líčeníková – Maškarní bál 4. 3. 2017, Lužická
laťka čtvrtek 23. 3. 2017- sportovní hala.
- Pan Buchta – informoval o osmi podaných žádostech
na dotaci plus dalších – vybavení knihovny, nové
kroje do školky a udržování čistoty cyklostezek.
- Pan Klásek – informoval o betlému - o zrestaurování
figurek a pozadí betlému, náklady by měly být cca
do 20 000,- Kč, farnost vyzve k finanční spoluúčasti
i obec.
- Starosta oznámil, že dne 7. 3. 2017 proběhne výběrové řízení na rekonstrukci kanalizace vč. lapolu
v restauraci „Lužák“.
- Starosta informoval, že v souladu s požadavkem
zastupitelů a z titulu úspor materiálu a mzdových
prostředků při zpracování podkladů pro jednotlivá zasedání a jednání ZO bylo v budově ČZS instalováno
WiFi prostředí pro použití tabletů. Zastupitelé, kteří
budou přebírat podklady pro jednání v elektronické
podobě, mohou požádat o zapůjčení tabletů do konce
volebního období.
17. DISKUSE.
Pan Kadala se pozitivně vyjádřil k výsledku jednání o konečné podobě darovací smlouvy mezi Obcí
Lužice a T.J. Sokol Lužice a jejím schválení ZO
a informoval přítomné o přání většiny členů TJ tuto
smlouvu uzavřít. Dále pozval všechny zastupitele jako
hosty na Valnou hromadu T.J. Sokol Lužice v neděli
5.3.2017 v 14.30 hodin.

Usnesení bylo přijato.
18. ZÁVĚR

USNESENÍ č. 16/15b: ZO Lužice schvaluje rozpočet obce Lužice pro rok 2017 v příjmové části ve výši

Starosta poděkoval zastupitelům za věcný přístup
a spolupráci.
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OBEC LUŽICE
ZASTUPITELSTVO OBCE LUŽICE
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
o stanovení kratší doby nočního klidu

Zastupitelstvo obce Lužice se na svém zasedání dne 22. 12. 2016 usnesením č. 15/8 usneslo vydat na základě
ustanovení § 10 písm. b) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Předmět
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního
klidu vymezena dobou kratší než stanoví zákon.
Článek 2
Doba nočního klidu
Doba nočního klidu se rozumí doba od 22. 00 do 06:00.
Článek 3
Stanovení kratší doby nočního klidu
Stanovení kratší doby nočního klidu – stanovena dobou kratší:
1) Doba nočního klidu se vymezuje:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna každého roku je doba nočního klidu vymezena dobou od 04:00 do
06:00
b) v noci z 30. dubna na 1. května každého roku je doba nočního klidu vymezena dobou od 02:00 do
06:00
c) v době konání akcí:
- 3x koncert na Cihelně v rámci Lužického léta (červen až září), 5x večerní představení letního
kina v rámci Lužického léta (červen až srpen), 2x letní taneční zábava na Cihelně v rámci
Lužického léta (červen až září) je doba nočního klidu vymezena od 02:00 do 06:00
- Předhodový večer, Cyrilské hody, 1x taneční zábava v rámci Lužického vinobraní, 1x kulturní
večer po akci Prkačcup je doba nočního klidu vymezena dobou od 04:00 do 06:00
2) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 této obecně závazné vyhlášky bude
zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.
Článek 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.
Ing. Jaroslav Kreml
starosta obce Lužice
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Mgr. Jana Ambrožová
místostarostka obce Lužice
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