ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE
ZE DNE 27. DUBNA 2017
Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1)
Přílohy:
č. 1 – prezenční listina zastupitelů
č. 2 – prezenční listina veřejnosti
č. 3 – program XVII. 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. Král, M. Půček
Byla zvolena návrhová komise ve složení:
předseda:
P. Slatinský
HLASOVÁNÍ:
15
PRO
0
PROTI
0
ZDRŽEL SE
člen: J. Líčeníková
HLASOVÁNÍ:
15
PRO
0
PROTI
0
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 XVI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
LUŽICE ZE DNE 2. 3. 2017
Pan Poláček konstatoval, že po provedené kontrole zůstává k plnění usnesení č. 16/12, které je na
programu dnešního jednání, žádná další usnesení
k plnění nezůstávají.
USNESENÍ č. 17/1: ZO Lužice bere na vědomí
výsledek kontroly usnesení z XVI. veřejného
zasedání Zastupitelstva obce Lužice ze dne 2. 3.
2017.
HLASOVÁNÍ:
PRO
15
PROTI
0
ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.

2. ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU
Pan Poláček seznámil zastupitele se zprávou
kontrolního výboru, ve které informoval o provedené kontrole. Konstatoval, že v zápisu ze zasedání
zastupitelstva obce ze dne 2. 3. 2017 byla zaznamenána chyba psaním při hlasování o usnesení č.
16/9b. Náprava byla zjednána neprodleně. Ostatní
kontrolované skutečnosti jsou bez připomínek kontrolního výboru.
USNESENÍ č. 17/2: ZO Lužice bere na vědomí
výsledek kontroly usnesení z XVI. veřejného
zasedání Zastupitelstva obce Lužice ze dne 2. 3.
2017.
HLASOVÁNÍ:
PRO
15
PROTI
0
ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.
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3. PROGRAM ROZVOJE OBCE LUŽICE
V RÁMCI PROJEKTU „PODLUŽÍ PLÁNUJE SPOLEČNĚ“
Starosta přivítal paní Ing. Petru Křivánkovou,
vedoucí projektu MAP pro ORP Hodonín. Starosta
přítomným objasnil uvedený projekt týkající se
programu rozvoje. Tento dokument je v současnosti
nezbytný pro žádosti o dotace. Obec Lužice má platný Plán rozvoje obce 2014 - 2018, nicméně od jeho
vzniku již došlo k legislativním úpravám. Z tohoto
pohledu je třeba najít prostředky, jak získat vypracování nového dokumentu co nejlevněji. K tomuto záměru lze využít projekt „Podluží plánuje společně“,
kdy by se náklady snížily na třetinu (což prezentuje
30 000 Kč), neboť by se dokumenty vypracovávaly
pro obce v rámci Regionu Podluží. Pan Poláček se
dotázal na časovou osu vzniku dokumentu. Paní Ing.
Křivánková odpověděla, že v době podání žádosti na
MPSV již může začít realizace. Termín dokončení
vypracování programu je stanoven tak, aby tento
dokument mohl být dokládán k žádostem o dotace
od počátku roku 2018. Pan Klásek se dotázal na
možnost průběžných konzultací a kontroly stadia
zpracovávání např. na úrovních zastupitelstev obcí.
Paní Ing. Křivánková tuto možnost potvrdila. Pan
Domanský se dotázal na dobu platnosti dokumentu
a paní Ing. Křivánková odpověděla, že platnost si
stanoví obec, předpokládá se doba 5 let. Starosta
doplnil, že pokud bychom neměli plán rozvoje obce,
neobdrželi bychom např. dotaci ve výši 1 mil. Kč
na momentálně probíhající rekonstrukci vozovky
v ulici Kratiny.
USNESENÍ č. 17/3: ZO Lužice schvaluje zapojení
obce Lužice do projektu „Podluží plánuje společně“, jehož nositelem bude Dobrovolný svazek
obcí Region Podluží a který bude realizován prostřednictví Operačního programu Zaměstnanost.
Hlavním výstupem projektu je zpracování Programů rozvoje obcí, včetně obce Lužice.
HLASOVÁNÍ:
PRO
15
PROTI
0
ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.
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4. PROJEKT „ZLEPŠENÍ ŘÍDICÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS
DOLNÍ MORAVA“
MAS Dolní Morava (dále jen MAS DM) zpracovala Strategii komunitně vedeného místního rozvoje
svého území (21 obcí Hodonínska a Podluží) pro
období 2014 – 2020, která po schválení přinese
regionu (MAS DM) 90 mil. Kč z fondů Evropské
unie. MAS DM odevzdala Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 31.3.2016 a v současné době
čeká na vypořádání připomínek ze strany MMR. Od
roku 2015 zajišťuje MAS DM svůj provoz z vlastních prostředků s podporou Jihomoravského kraje.
Zdlouhavým procesem hodnocení strategií místních
akčních skupin se i MAS DM ocitla v již neúnosné
finanční tísni, kdy není schopna zajistit svůj provoz
pro přípravu a realizaci strategie a tím zajistit čerpání
prostředků EU do svého území. Teprve po schválení
strategie může MAS DM požádat o proplacení nákladů ex-post prostřednictvím projektu „Zlepšení
řídicích a administrativních schopností MAS Dolní
Morava“. Pan Poláček požádal o vysvětlení, kdo tedy
bude podepisovat předmětnou smlouvu na návratnou
finanční výpomoc, jejíž návrh byl předložen zastupitelům v materiálech. Paní Ing. Křivánková vysvětlila
vztah mezi firmou Communal Servis & Consulting,
s.r.o. a MAS Dolní Morava, obojí zastoupené Ing.
Josefem Smetanou. V návrhu smlouvy uvedené
skutečnosti jsou z právního hlediska správné. Pan
Poláček podotkl, že tedy není patrno, komu obec
finanční prostředky půjčuje. Pan Klásek vyjádřil
pochybnost, zda nejde mezi MAS a společností
Communal Servis & Consulting, s.r.o. o střet zájmů. Paní Ing. Křivánková objasnila, že uvedená
společnost vede pro MAS DM účetnictví. Tajemník
poznamenal, že v návrhu usnesení neschvalujeme
zapůjčení finančních prostředků firmě Communal
Servis & Consulting, s.r.o., ale MAS Dolní Morava.
Aktuálně neschvalujeme smlouvu. Pan Půček také
zpochybnil nutnost, aby uvedená firma figurovala
ve smlouvě. Paní Gutová se dotázala, jaká situace
nastane, pokud nebude půjčka ve smluvním termínu
navrácena. Doporučuje zahrnout klauzuli o sankcích.
Paní Ing. Křivánková konstatovala, že vznesené
připomínky předloží pro vypracování konečného
znění smlouvy. Místostarostka znovu připomněla,
že momentálně neschvalujeme smlouvu, ale pouze
návratnou finanční výpomoc MAS DM. Starosta

doporučil definitivní znění smlouvy konzultovat
s právníkem.
USNESENÍ č. 17/4: ZO Lužice schvaluje návratnou finanční výpomoc na předfinancování projektu
„Zlepšení řídicích a administrativních schopností
MAS Dolní Morava“ ve výši 49 000 Kč, který
přinese peněžní prostředky na provoz kanceláře
MAS Dolní Morava IČ 26667401 a tím umožní
zdárné čerpání peněžních prostředků EU do Regionu Podluží, včetně obce Lužice.
HLASOVÁNÍ:
PRO
14
PROTI
1 (Klásek)
ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.

5. PROJEDNÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY K POZEMKŮM PARC. Č. 2681/3 A 2703/40, VŠE
K. Ú. LUŽICE U HODONÍNA
Starosta seznámil zastupitele s lokací pozemků.
Jedná se o pozemky na Kratinách, které obec postupně vykupuje. Vykoupením pozemků pod vodotečí
bude obec schopna efektivněji využít kanalizační
řad. Pozemky mimo vodoteč budou sloužit k obnově lesa.
USNESENÍ č. 17/5: ZO Lužice schvaluje Kupní
smlouvu k pozemkům parc. č. 2681/3 - lesní
pozemek, o výměře 325 m2, a parc. č. 2703/40 –
vodní plocha, o výměře 45 m2, vše k. ú. Lužice
u Hodonína, mezi Obcí Lužice, Česká 592/1,
696 18 Lužice, jako kupující a paní xxxx jako
prodávající za cenu 30 Kč/m2 + dřevní hmota
za cenu 8 930 Kč dle znaleckého posudku. Vše
v celkové výši 20 030 Kč.
HLASOVÁNÍ:
PRO
15
PROTI
0
ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.

6. PROJEDNÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY K ČÁSTI
POZEMKU PARC. Č. 2288/1, K. Ú. LUŽICE
U HODONÍNA
Tajemník informoval o žádosti, kterou podal dne
20. 2. 2017 pan xxx. Jedná se o vypořádání pozemku
pod stavbou, která podle geometrického plánu, jenž
nechal vypracovat, zasahuje ve 2 m2 na obecní pozemek. Pan Půček požádal o vyloučení z hlasování
a současně se dotázal, z čeho vychází cena 100 Kč/
m2, pokud je tam stavba. Tajemník odpověděl, že
pozemek je stále veden v katastru nemovitostí jako
ostatní komunikace. Pan Poláček se dotázal, kdo
platí návrh na vklad. Starosta odpověděl, že ve všech
případech kupující. Pan Klásek požádal, aby tato
skutečnost byla doplněna do usnesení.
USNESENÍ č. 17/6: ZO Lužice schvaluje Kupní
smlouvu k části pozemku parc. č. 2288/1- ostatní
plocha, o výměře 4 671 m2, k. ú. Lužice u Hodonína, z něhož byl GP č.: 2215-2/2017 oddělen
pozemek parc. č. 2288/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m2, mezi Obcí Lužice, Česká
592/1, 696 18 Lužice, jako prodávající a panem
xxx jako kupujícím za cenu 100 Kč/m2 v celkové
výši 200 Kč. GP a další poplatky související s prodejem platí kupující.
HLASOVÁNÍ:
PRO
14
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
NEHLASOVAL 1
VYLOUČIL SE Z HLASOVÁNÍ (Půček)
Usnesení bylo přijato.

7. PROJEDNÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY K ČÁSTI
POZEMKU PARC. Č. 1368/1, K. Ú. LUŽICE
U HODONÍNA
Tajemník seznámil přítomné s obsahem smlouvy.
Jedná se o pozemek, na němž bude vystavěna trafostanice. Starosta doplnil, že jednání s kupujícím
probíhala dlouhodoběji, neboť se v konečné fázi ze
strany E.ON Distribuce, a.s. jedná o investici v desítkách mil. Kč. Výstavbou trafostanice tak budou
následně zrušena vzdušná vedení jak nad hřištěm T.J.
Sokol, tak v ulici Velkomoravská, nejprve ve směru
k nádraží a poté i ve směru na Hodonín. Vedení
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bude realizováno zemním kabelem. Pan Poláček
poznamenal, že se prodává pozemek zařazený jako
ostatní plocha, ale bude na něm realizována stavba.
Tajemník reagoval, že v katastru je stále veden
(i dle přiloženého GP) jako ostatní plocha a změnu
si provede nový vlastník.
USNESENÍ č. 17/7: ZO Lužice schvaluje Kupní
smlouvu k pozemku parc. č. 1368/1, k. ú. Lužice
u Hodonína, z něhož byl GP č. 2198-104/2016 oddělen pozemek parc. č. 1368/4, o výměře 26 m2,
ostatní plocha, za 100 Kč/m2 mezi Obcí Lužice,
Česká 592/1, 696 18 Lužice, jako prodávající
a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, jako kupující v celkové
výši 2 600 Kč.
HLASOVÁNÍ:
PRO
15
PROTI
0
ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.

8. PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O ODPRODEJ
POZEMKŮ PARC. Č. 1864/3, 1864/4 A 1864/7,
VŠE K. Ú. LUŽICE U HODONÍNA
Tajemník předložil zastupitelům žádost manželů
Mxxx a informoval o skutečnostech směřujících
k realizaci odprodeje pozemků, který byl schválen obecním zastupitelstvem usnesením ze dne
1.10.2002. Zastupitelstvo tehdy schválilo odprodej
dvou ze tří výše uvedených pozemků, třetí parcela č.
1864/7 nebyla v té době předmětem jednání. Manželé
Kxxx, kterým byl v té době prodej schválen, se poté
na výzvu obce nedostavili k podpisu smlouvy, tudíž
odprodej nebyl realizován. Manželé Mxxx se nyní
odvolávají na usnesení z roku 2002 a žádají o odprodej tří pozemků za jejich nemovitostí za schválenou
1 Kč. Vzhledem ke specifikům případu, kdy současný
žadatel je v podstatě jiný než ten, komu byl prodej
schválen, a současně by prodej za 1 Kč byl v rozporu
s platnou legislativou o prodeji obecního majetku
a cenách obvyklých, je předložen návrh na schválení
prodeje pozemku parc.č. 1864/7, který je obsahem
žádosti manželů Mxxx, a současně návrh na zrušení
usnesení z roku 2002, které nemůže být naplněno.

4

USNESENÍ č. 17/8a: ZO Lužice schvaluje prodej
pozemku parc. č. 1864/7– zahrada, k. ú. Lužice
u Hodonína, o výměře 2 m2 za cenu 700 Kč za
m2 s platností do 31.12.2017.
HLASOVÁNÍ:
PRO
15
PROTI
0
ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.
USNESENÍ č. 17/8b: ZO Lužice schvaluje zrušení usnesení obecního zastupitelstva ze dne 1. 10.
2002 v Lužicích obsažené v ad 4. zápisu s následujícím zněním: „OZ Lužice souhlasí s prodejem
obecních pozemků p. č. 1864/3 a 1864/4 o celkové
výměře 261 m2 manželům xxx za symbolickou
1 Kč. Veškeré poplatky s prodejem hradí kupující.“
HLASOVÁNÍ:
PRO
15
PROTI
0
ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.

9. PROJEDNÁNÍ ZRUŠENÍ USNESENÍ Č.
16/12
Tajemník informoval o krocích následujících
po schválení usnesení č. 16/12. Zástupci společnosti D.A.S. neakceptovali smlouvu na pojištění
15 členů zastupitelstva, požadovali pojištění ještě
alespoň 4 zaměstnanců obecního úřadu, což nebylo
obsahem schváleného usnesení a současně by se
tím také výrazně navýšila cena za pojištění. Starosta jejich požadavek odmítl, neboť k tomu kroku
není oprávněn, proto je předložen návrh na zrušení
usnesení č. 16/12. Smlouva o pojištění nebude se
společností D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro
ČR, uzavřena. Pan Klásek vyjádřil svou podporu
tomuto rozhodnutí.
USNESENÍ č. 17/9: ZO schvaluje zrušení usnesení č. 16/12.
HLASOVÁNÍ:
PRO
15
PROTI
0

ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.

10. PROJEDNÁNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU
OBCE LUŽICE MĚSTU HODONÍNU NA
SPOLUFINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Místostarostka obeznámila přítomné se způsobem
výpočtu výše účelové dotace na spolufinancování
vybraných sociálních služeb. Byl předložen návrh na
výši dotace na rok 2018, který vychází z nejbližšího
uzavřeného roku, tzn. z roku 2016, a počtu občanů
Lužic, kteří tyto sociální služby využili. Jedná se
nejenom o pečovatelské služby Homediss, ale také
o azylový dům, nízkoprahové denní centrum, charitní poradnu, K-centrum, psychocentrum Domeček,
domov pro matky s dětmi, sociální aktivizační
služby pro seniory a zdravotně postižené, hospic
oblastní charity Rajhrad a další. Při výpočtu výše
dotace na služby lze vycházet z počtu občanů, kteří
je využívají, nebo z přepočtu na základě průměrného počtu obyvatel. První varianta je průhlednější
a spravedlivější.
Místostarostka současně předložila ke schválení
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na výše uvedené účely pro rok 2017.
USNESENÍ č. 17/10a: ZO Lužice schvaluje návrh
financování sociálních služeb podle počtu klientů
obce Lužice na rok 2018.
HLASOVÁNÍ:
PRO
14
PROTI
0
ZDRŽEL SE 1 (Král)
Usnesení bylo přijato.
USNESENÍ č. 17/10b: ZO Lužice schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
obce Lužice mezi Obcí Lužice, Česká 592/1,
696 18 Lužice, a Městem Hodonín, Masarykovo
nám. 53/1, 695 01 Hodonín, ve výši 75 243 Kč za
účelem spolufinancování sociálních služeb poskytovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností Hodonín v roce 2017.

HLASOVÁNÍ:
PRO
14
PROTI
0
ZDRŽEL SE 1 (Král)
Usnesení bylo přijato.

11. INFORMACE O PODANÝCH DOTACÍCH OBCE LUŽICE
Pan Buchta přednesl zprávu o stavu podaných
žádostí o dotace v roce 2017. Čtyři dotace již byly
vyhodnoceny, u zbývajících žádostí se očekává vyhodnocení do konce června 2017, u žádosti na dotaci
na rekonstrukci dílen ZŠ do konce tohoto roku. Po
posledním zasedání krajského zastupitelstva jsou
známy výsledky dalších čtyř žádostí. Uspěli jsme
s žádostmi o dotace, a to na vybavení knihovny,
čistotu cyklostezek a pořízení krojů pro mateřskou
školu. Neúspěšná byla žádost o dotaci na rekonstrukci zdravotechniky v MŠ.
Z celkového počtu 11 žádostí o dotaci jsme
doposud uspěli v 5 případech, což prezentuje
3 012 198 Kč.
USNESENÍ č. 17/11: ZO Lužice bere na vědomí
informace o podaných dotacích obce Lužice.
HLASOVÁNÍ:
PRO
15
PROTI
0
ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.

12. ÚPRAVA ROZPOČTU Č. 1/2017
Paní Valoušková informovala o opravě značení
položek oproti návrhu, který byl zastupitelům předložen v materiálech na jednání zastupitelstva. Pan
Poláček se v souvislosti s položkou optická páteřní
trasa Kratiny dotázal na vlastnictví optických kabelů.
Starosta odpověděl, že všechny optické kabely jsou
ve vlastnictví obce. V souvislosti s položkou oprava
nebytových prostor se pan Klásek dotázal, o jaké
nebytové prostory se jedná. Paní Valoušková odpověděla, že se jedná o dům č.p. 33 v ulici Hradební.
Starosta doplnil, že v návaznosti na přijaté usnesení
zasedání ZO ze dne 2.3.2017 k předmětnému domu
je tato částka určena na nezbytné opravy.
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Dále bylo na podnět pana Kláska zastupitelstvem
prodiskutováno převedení movitých věcí restaurace
Lužák do majetku společnosti LUTES s.r.o. Pan
Slatinský se dotázal na položku týkající se mola.
Starosta odpověděl, že změna rozpočtu byla navržena na základě nejnižších obdržených cenových
nabídek na jednotlivé stavební objekty. Následně
seznámil přítomné s těmito nejnižšími cenovými
nabídkami jednotlivých objektů. Pan Půček požádal
o vysvětlení, co je položka rozšíření valu. Starosta
objasnil, že se jedná o prodloužení stávajícího valu
za účelem akustické ochrany ulice Dobrovolského.
Pro výstavbu valu bude využit výkopek ze stavby
komunikace v ul. Kratiny. Pan Hubačka se v této
souvislosti dotázal, zda bude výkopek objemově
dostačující. Starosta tuto skutečnost potvrdil. Pan
Klásek se přihlásil s vysvětlením, proč se vyjádří
nesouhlasně v hlasování o rozpočtu. Důvodem je
nesouhlas s položkou 3613 Oprava nebytových prostor, neboť osobně má s touto položkou principiální
problém a má hrubé výhrady k postupu. Ostatní
úpravy rozpočtu jsou z jeho pohledu v pořádku.
Požádal, aby byla tato skutečnost uvedena v zápisu
z jednání ZO.
USNESENÍ č. 17/12: ZO schvaluje úpravu rozpočtu č. 1/2017 v příjmové části ve výši 222 500 Kč, ve
výdajové části 1 892 200 Kč, po provedené úpravě
rozpočtu činí příjmy 33 962 800 Kč a výdaje
43 541 500 Kč. Rozdíl ve výši 9 578 700 Kč bude
vyrovnán po splátce úvěru ve výši 1 591 000 Kč
zůstatkem na účtech ve výši 11 169 700 Kč.
HLASOVÁNÍ:
PRO
8
PROTI
5 (Klásek, Pecka, Slatinský,
Poláček, Hubačka)
ZDRŽEL SE 2 (Domanský, Král)
Usnesení bylo přijato.

13. RŮZNÉ
Pan Poláček v tomto bodu oznámil, že členové
místního sdružení Lužice ukončili své členství
v hnutí ANO 2011 a tímto tato organizace zanikla.
Důvodem jsou názorové neshody zejména se členy
místní organizace Hodonín. Nadále budou působit
v zastupitelstvu obce jako nezařazení. Ujistil přítom6

né, že budou nadále pracovat pro občany a rozvoj
obce Lužice.
Pan Král se dotázal na možnost umístění kontejneru na bioodpad v lokalitě Ploštiny. Pan Staněk
vysvětlil, že nemáme dostatečnou kapacitu na další
kontejnery, v obci je rozmístěno 5 kontejnerů a především zde funguje sběrný dvůr. Starosta dodal, že
umístění kontejnerů je problematické při výběru
místa (občané nechtějí kontejnery v blízkosti svých
domů) a finančně i technicky náročné (za I. čtvrtletí
bylo vyvezeno 61 tun bioodpadu, což prezentuje
47 vývozů).
Pan Hubačka se dotázal, jak se vyvíjí situace
týkající se zamýšleného vyčištění dna vodní nádrže
Cihelna. Starosta sdělil, že dosud nebyly vypsány
dotace, na které bychom dosáhli. Předchozí vypsané
dotace se týkaly buď průtočných vodních ploch,
anebo ploch nad 2 ha.
Pan Domanský se dotázal na to, zda se řeší část
nekvalitně provedené práce na nové hřbitovní zdi.
Starosta informoval, že byla prostřednictvím stavebního dozoru zaslána výzva k nápravě. Dále pan
Domanský informoval o špatných rozhledových
poměrech na křižovatce ulic Dvorní a Ke Koupališti.
Nebezpečnou situaci by vyřešil půlmetrový ořez
větví a keřů na obecních pozemcích. Starosta dodal,
že zmíněné dřeviny už tvoří v daném místě v okolí
chodníku ulice Dvorní prakticky tunel. Řešení tedy
bude muset být razantnější.
Pan Klásek se vrátil ve svém příspěvku k problematice kolem domu č.p. 33. Svůj nesouhlas vyjádřil
dopisem tajemníku OÚ. Tajemník předal zastupitelům kopii tohoto dopisu i svou odpověď s vyjádřením. Starosta v této souvislosti přečetl dopis,
který zaslal v této záležitosti pan Klásek Radě obce
Lužice a odpověď rady tomuto dopisu. Pan Klásek
provedl detailní zdůvodnění svého nesouhlasného
postoje a vyjádřil svůj přetrvávající negativní názor
na správnost konečného řešení s konstatováním,
že obec může prodat svůj majetek za jakoukoliv
cenu. I nadále jsou názory pana Kláska a vedení
obce zcela odlišné. V závěru svého příspěvku si
pan Klásek pro příští jednání ZO vyžádal předložení
všech nákladů (projektové dokumentace, poplatků
atd.) souvisejících s žádostí o demolici předloženou
stavebnímu úřadu.
Místostarostka informovala přítomné o akcích,
které v obci proběhly v poslední době, jako byla

brigáda ke Dni Země, dále o vystoupení folklorního
souboru dětí MŠ na přehlídce v Kosticích a o akcích
v knihovně. Seznámila s nadcházejícími akcemi
– oblastním kolem soutěže Zlatá včela v sobotu
29.4.2017, s květnovým Týdnem pro rodinu a s tím
souvisejícími akcemi, např. V Lužicích, tady jsem
doma a Lázeňské odpoledne, na které všechny pozvala. Informovala také o účasti občanů a zájmových
skupin na letošních Tvrdonských slavnostech. Pan
Hubačka při této příležitosti pozval přítomné do
místního kostela na koncert lužické scholy v pátek
9.6.2017.
Starosta podal informaci o investičních akcích
v roce 2017, přičemž konstatoval, že byl realizován
pojízdný chodník v ulici Kolmá, byla zahájena II.
etapa rekonstrukce komunikace v ulici Kratiny a rekonstrukce vnitřní kanalizace včetně instalace lapače
olejů v restauraci Lužák. Dále seznámil zastupitele
s výsledkem výběrového řízení na strážníka obecní
policie. Byl vybrán uchazeč pan Hynek Bartyzal, který vyhověl požadavkům komise složené ze zástupců
všech politických stran a hnutí a dvou odborných poradců. Do pracovního poměru je přijat od 1.5.2017.
Starosta dále sdělil, že České obci sokolské v Praze
byla odeslána žádost o bezúplatný převod dle jejich
požadavků, očekává se vyjádření.
Pan Poláček se dotázal, zda je řešena drenáž u pojízdného chodníku v ulici Kolmá. Starosta vysvětlil,
že odvod dešťových vod je řešen s ohledem na dříve
vybudované nájezdy do RD. Nasbírané dešťové
vody budou stékat po chodníku se spádem do ulice
Dlážděná a její kanalizace.

obdržel odpověď z Kanceláře prezidenta ČR na jím
zaslanou stížnost. Provedl podrobný chronologický
popis pro něj stále nevyřešené situace s chodníkem
v ulici Dvorní a schodů u jeho RD č.p. 680. Zastupitel pan Pecka jej požádal o svolení, zda může
nahlédnout do dopisu z kanceláře prezidenta a následně jej požádal, zda jej může veřejně přečíst. Pan
Sasinek souhlasil. Pan Pecka přečetl odpověď, ve
které kancelář potvrdila, že se pan Sasinek správně
obrátil na úřady a instituce oprávněné jeho stížnosti
řešit a vyjadřovat se k nim. Současně bylo panu Sasinkovi doporučeno, aby podal podnět zastupitelstvu
obce před jeho zasedáním, a to v písemné formě,
popřípadě se má obrátit na veřejného ochránce
práv. Kancelář prezidenta nemá možnost posuzovat
skutečnosti náležející do kompetence stavebního
úřadu. Panem Sasinkem následně oslovený zastupitel
pan Klásek vysvětlil, že situaci velmi podrobně zná
a plně stojí za stanoviskem zastupitelstva.

15. ZÁVĚR
Starosta poděkoval přítomným za účast a XVII.
zasedání ZO ukončil.

14. DISKUSE
Z řad veřejnosti se do diskuze přihlásil pan Hromek s dotazem, zda bude vybudovaná zpevněná
komunikace mezi novostavbou Antošových a zahradami RD v ulici Naftařů prodloužena, případně
napojena na horní část komunikace v ulici Naftařů.
Starosta odpověděl, že komunikace je právě v takové délce, aby umožnila mechanizaci přístup do
přilehlého lesíka. Prodloužení komunikace by bylo
v rozporu s územním plánem, na lesním pozemku
ji nelze budovat. Napojení na ulici Naftařů by bylo
problematické i s ohledem na vlastnictví dotčených
pozemků.
Dále v diskuzi vystoupil pan Sasinek. Oznámil, že
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