USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE
DNE 31. 10. 2018 OD 17.00 HODIN
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Lužice
bylo svoláno dosavadním starostou obce Ing. Jaroslavem Kremlem jako předsedajícím. Zasedání
bylo řádně svoláno dne 23. 10. 2018 a informace
o konání ustavujícího zasedání byla vyvěšena na
úřední desce OÚ dne 23. 10. 2018, tj. nejméně 7 dní
před ustavujícím zasedáním zastupitelstva. Zasedání
se koná do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání
návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování
(lhůta uplynula dne 19. 10. 2018, žádný návrh nebyl podán). Ustavující zasedání tedy bylo svoláno
řádně a včas v souladu s ustanovením § 91 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích.
Předsedající konstatoval, že dle prezenční listiny je
přítomno 15 členů zastupitelstva (z celkového počtu
15 členů), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
V souladu s jednacím řádem ZO Lužice bude
o průběhu jednání ustavujícího zastupitelstva pořízen zápis, který vychází ze zvukového záznamu
o průběhu jednání.

b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona
o obcích)
7. Diskuse
8. Závěr

Dále bylo přistoupeno ke schválení programu
jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce
Lužice. Dle pozvánek, které všichni zastupitelé obdrželi, a v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce je návrh programu následující:
1. Složení slibu členů zastupitelstva obce
2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona
o obcích) a zapisovatele
3. Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastu
pitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
(§ 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4. Volba členů rady obce
5. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního
výboru

1. Složení slibu členů zastupitelstva obce
2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona
o obcích) a zapisovatele
3. Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastu
pitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
(§ 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4. Volba členů rady obce
5. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního
výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvol-

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy
na doplnění. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit jejich
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení č.
UZ/1.
Usnesení UZ/1: Zastupitelstvo obce Lužice
schvaluje následující program ustavujícího
zasedání:

1

něných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona
o obcích)
7. Diskuse
8. Závěr
HLASOVÁNÍ:
PRO
15
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Usnesení bylo přijato.
V souladu s programem jednání přistoupil předsedající k projednání bodu č. 1.
1. SLOŽENÍ SLIBU ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu. Před složením slibu předsedající upozornil
přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib
nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik
mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
v platném znění).
Dle § 69 odst. 3 zákona o obcích skládá člen
zastupitelstva slib pronesením slova: „Slibuji.“
Složení slibu potvrdí člen zastupitelstva obce svým
podpisem.
Předsedající přednesl znění slibu.
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou
čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Lužice a jejích občanů a řídit
se Ústavou a zákony České republiky.“
Předsedající dále vyzval všechny přítomné zastupitele, aby dle abecedy přistoupili, složili slib
a složení slibu potvrdili podpisem. Zastupitelé tak
učinili a tím splnili podmínku pro další trvání jejich
mandátu. Následně bylo členům Zastupitelstva
obce Lužice předáno osvědčení o zvolení členem
Zastupitelstva obce Lužice podle § 53 zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, v platném znění.

2. URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU (§ 95
ODST. 1 ZÁKONA O OBCÍCH) A ZAPISOVATELE
Jako ověřovatele zápisu navrhl předsedající pana
Jakuba Buchtu.
Dotázal se přítomných, zda mají pozměňující
návrh. Nikdo neměl pozměňující návrh.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit jejich stanovisko.
Usnesení UZ/2a: ZO určuje ověřovatelem zápisu
pana Jakuba Buchtu.
HLASOVÁNÍ:
PRO
15
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0

0
0

Usnesení bylo přijato.
3. VOLBA STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY
Předsedající konstatoval, že v prvé řadě je potřeba
určit počet místostarostů obce. Předložil návrh, aby
zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu.
Zeptal se, zda má někdo pozměňující návrh. Jiné
návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit jejich stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno
nebylo.
Usnesení UZ/3a: Zastupitelstvo obce Lužice
schvaluje zvolení jednoho místostarosty.

Usnesení bylo přijato.
Jako druhého ověřovatele zápisu navrhl předsedající pana Miloše Kadalu.
Dotázal se přítomných, zda mají pozměňující
návrh. Nikdo neměl pozměňující návrh.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit jejich stanovisko.
Usnesení UZ/2b: ZO určuje ověřovatelem zápisu
pana Miloše Kadalu.
HLASOVÁNÍ:
PRO
14
PROTI
0
ZDRŽEL SE
1
Usnesení bylo přijato.
Zapisovatelkou zápisu navrhl předsedající paní
Janu Královou.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit jejich stanovisko. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Usnesení UZ/2c: ZO určuje zapisovatelkou zápisu
paní Janu Královou.
HLASOVÁNÍ:
PRO
15

2

PROTI
ZDRŽEL SE

HLASOVÁNÍ:
PRO
15
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Usnesení bylo přijato.
Dále informoval, že je nutné určit, které funkce
budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích).
Předložil návrh, aby funkce starosty a místostarosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu §
71 zákona o obcích.
Dotázal se přítomných, zda má někdo pozměňující
návrh. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit jejich stanovisko. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Usnesení UZ/3b: Zastupitelstvo obce Lužice
v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích
určuje, že pro výkon funkcí starosty a místostarosty obce budou členové zastupitelstva dlouhodobě
uvolněni.
HLASOVÁNÍ:
PRO
15
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0

Usnesení bylo přijato.
Předsedající v souladu s jednacím řádem Zastupitelstva obce Lužice navrhl veřejný způsob volby
starosty a místostarosty. Dotázal se přítomných, zda
má někdo pozměňující návrh. Jiné návrhy nebyly
vzneseny.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit jejich stanovisko.
Pan Klásek doplnil, že tento způsob volby předpokládá i u hlasování o obsazení rady obce a finanční
a kontrolní komise.
Usnesení UZ/3c: Zastupitelstvo obce Lužice
schvaluje veřejný způsob volby starosty
a místostarosty.
HLASOVÁNÍ:
PRO
15
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Usnesení bylo přijato.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání
návrhů na funkci starosty.
Za sdružení KDU-ČSL a nezávislých byl p. Hubačkou navržen na funkci starosty
pan Tomáš Klásek. Předsedající se dotázal navrženého na funkci starosty, zda s návrhem souhlasí.
Navržený kandidát vyslovil souhlas. Další návrhy
nebyly podány.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit jejich stanovisko. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Usnesení UZ/3d: Zastupitelstvo obce Lužice volí
starostou obce Lužice Mgr. Tomáše Kláska.
HLASOVÁNÍ:
PRO
15
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Usnesení bylo přijato.
Dosavadní starosta obce Ing. Jaroslav Kreml
v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb. předal nové3

mu starostovi obce Lužice Mgr. Tomáši Kláskovi
řízení ustavujícího zasedání zastupitelstva. Následně
nový předsedající zahájil volbu místostarosty. Vyzval
členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci místostarosty. Za sdružení Občané pro Lužice byl panem
Domanským navržen na funkci místostarosty pan
Petr Slatinský. Za Sdružení nezávislých kandidátů
byl panem Foldynou navržen na funkci místostarosty pan Jakub Buchta. Žádné jiné návrhy nebyly
podány. Předsedající se dotázal navržených - pana
Slatinského a pana Buchty, zda s návrhem souhlasí.
Navržení kandidáti vyslovili souhlas.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit jejich stanovisko. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Předsedající dal hlasovat o Ing. Jakubu Buchtovi
na funkci místostarosty.
HLASOVÁNÍ:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

Předsedající dal hlasovat o Ing. Jiřím Domanském
jako členu Rady obce Lužice.
HLASOVÁNÍ:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

9
0
6

Usnesení UZ/4a: Zastupitelstvo obce Lužice volí
členem Rady obce Lužice Ing. Jiřího Domanského.
6
5
4

Předsedající dal hlasovat o p. Petrovi Slatinském
na funkci místostarosty.
HLASOVÁNÍ:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

Za sdružení Občané pro Lužice byla p. Slatinským
do rady obce navržena paní Alena Lacková a p.
Peckou byl navržen p. Jiří Domanský.
Další návrhy nebyly podány.
Předsedající se zeptal všech navržených, zda
s návrhem souhlasí. Všichni souhlasili.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit jejich stanovisko. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.

9
6
0

Usnesení UZ/3e: Zastupitelstvo obce Lužice volí
místostarostou obce Lužice Petra Slatinského.

Usnesení bylo přijato.
Předsedající dal hlasovat o Ing. Aleně Lackové
jako člence Rady obce Lužice.
HLASOVÁNÍ:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

9
4
2

Usnesení UZ/4b: Zastupitelstvo obce Lužice volí
členkou Rady obce Lužice Ing. Alenu Lackovou.

Předsedající konstatoval, že jelikož je předchozím
hlasováním počet členů rady naplněn, je hlasování
o panu Miloši Kadalovi irelevantní.
Dle schváleného programu jednání přistoupil
předsedající k projednání bodu č. 5.

Usnesení bylo přijato.
5. ZŘÍZENÍ FINANČNÍHO A KONTROLNÍHO
VÝBORU
Předsedající informoval, že na základě § 117 odst.
2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích vyplývá
povinnost zřídit finanční a kontrolní výbor. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý. Členy výboru mohou být členové zastupitelstva
i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen
člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích).
Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůžou
být starosta, místostarosta a tajemník OÚ. Navrhl,
aby ve finančním i v kontrolním výboru pracoval
jeden předseda a čtyři členové.
Dotázal se, zda má někdo z přítomných pozměňující návrh. Nikdo neměl jiný návrh.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit jejich stanovisko. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.

Předsedající vyzval přítomné k podávání návrhů
na funkci předsedy kontrolního výboru.
Za sdružení Občané pro Lužice byl p. Slatinským
navržen p. Zbyněk Hromek.
Za Sdružení nezávislých kandidátů byl p. Buchtou
navržen p. Štěpán Prygl.
Jiné návrhy nebyly podány.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit jejich stanovisko. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.

Usnesení UZ/5a: Zastupitelstvo obce Lužice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory
budou pětičlenné.

Předsedající dal hlasovat o Mgr. Zbyňku Hromkovi jako předsedovi kontrolního výboru.

HLASOVÁNÍ:
PRO
15
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0

Usnesení bylo přijato.
Usnesení bylo přijato.

Usnesení bylo přijato.
Předsedající dal hlasovat o Ing. Jakubu Buchtovi
jako členu Rady obce Lužice.

4. VOLBA ČLENŮ RADY OBCE
Předsedající informoval, že složení rady obce je
pětičlenné, přičemž v souladu s §99 odst. 3 zákona
o obcích radu obce tvoří starosta, místostarosta
a další členové rady. Vyzval tedy k volbě tří členů
Rady obce Lužice a zastupitele k přednesení návrhů.
Za Sdružení nezávislých kandidátů byl p. Pryglem
do rady obce navržen p. Miloš Kadala.
Za Sdružení pro spolky byl paní Líčeníkovou do
rady obce navržen p. Jakub Buchta.
4

HLASOVÁNÍ:
PRO
15
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Usnesení UZ/4c: Zastupitelstvo obce Lužice volí
členem Rady obce Lužice Ing. Jakuba Buchtu.
Usnesení bylo přijato.

HLASOVÁNÍ:
PRO
15
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0

Předsedající vyzval přítomné k podávání návrhů
na funkci předsedy finančního výboru.
Za Sdružení nezávislých kandidátů byl p. Buchtou
navržen p. Milan Foldyna.
Jiné návrhy nebyly podány.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit jejich stanovisko. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Usnesení UZ/5b: Zastupitelstvo obce Lužice volí
předsedou finančního výboru Ing. Milana Foldynu.

Předsedající dal hlasovat o Ing. Bc. Štěpánu Pryglovi jako předsedovi kontrolního výboru.
HLASOVÁNÍ:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

HLASOVÁNÍ:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
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8

9
2
4

Usnesení UZ/5c: Zastupitelstvo obce Lužice
volí předsedou kontrolního výboru Mgr. Zbyňka
Hromka.
Usnesení bylo přijato.
Předsedající vyzval přítomné k podávání návrhů
na funkci člena finančního výboru.
Pan Hubačka navrhl paní Olgu Molnárovou, paní
Líčeníková navrhla p. Vojtěcha Maradu a p. Slatinský paní Alenu Lackovou.
Jiné návrhy nebyly podány. Předsedající informoval přítomné, že zbývající místo bude dovoleno
v příštím řádném zasedání zastupitelstva.
5

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit jejich stanovisko. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Předsedající dal hlasovat o Ing. Aleně Lackové
jako člence finančního výboru.
HLASOVÁNÍ:
PRO
10
PROTI
0
ZDRŽEL SE
5
Předsedající dal hlasovat o Ing. Vojtěchu Maradovi
jako členu finančního výboru.
HLASOVÁNÍ:
PRO
14
PROTI
0
ZDRŽEL SE
1
Předsedající dal hlasovat o Ing. Olze Molnárové
jako člence finančního výboru.
HLASOVÁNÍ:
PRO
14
PROTI
0
ZDRŽEL SE
1
Usnesení UZ/5d: Zastupitelstvo obce Lužice volí
Ing. Alenu Lackovou, Ing. Vojtěcha Maradu
a Ing. Olgu Molnárovou členy finančního výboru.
Usnesení bylo přijato.
Předsedající vyzval přítomné k podávání návrhů
na funkci člena kontrolního výboru.
Pan Hubačka navrhl pana Jiřího Molnára.
Jiné návrhy nebyly podány. Předsedající informoval přítomné, že zbývající místa v kontrolním
výboru budou dovolena v příštím řádném zasedání
zastupitelstva.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit jejich stanovisko. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Usnesení UZ/5e: Zastupitelstvo obce Lužice volí
Ing. Jiřího Molnára členem kontrolního výboru.
6

HLASOVÁNÍ:
PRO
15
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Usnesení bylo přijato.
6. ROZHODNUTÍ O ODMĚNÁCH ZA VÝKON
FUNKCÍ NEUVOLNĚNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA (§ 72 ODST. 2 ZÁKONA
O OBCÍCH)
Předsedající informoval zastupitele, že ke dni 1.
1. 2019 vstoupí v platnost nové nařízení vlády, které
bude odměny neuvolněným členům zastupitelstva
upravovat. Navrhuje proto, aby bylo v souladu s §
72 zákona o obcích a prováděcím právním předpisem, o odměnách za výkon funkce neuvolněných
členů zastupitelstev, v platném znění, schválena
na tomto zasedání výše odměn na období od 1. 11.
2018 do 31. 12. 2018.
Usnesení UZ/6: Zastupitelstvo obce Lužice
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanoví odměny za výkon jednotlivých
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva od 1. 11.
2018 do 31. 12. 2018 takto:
člen zastupitelstva 659 Kč,
člen rady 2 464 Kč,
předseda výboru 2 245 Kč,
předseda komise 1 586 Kč.
K 1. 1. 2019 budou odměny za výkon jednotlivých
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva stanoveny
nově dle nařízení vlády č. 202/2018 Sb. o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávných celků,
které vstupuje v účinnost od 1. 1. 2019.

stupitelů a občanů obce Lužice poděkoval bývalému
starostovi panu Ing. Jaroslavu Kremlovi a bývalé
místostarostce paní Mgr. Janě Ambrožové za šestnáct
let trvající usilovnou a vynikající práci na chodu
a zvelebování obce Lužice. Vyzvedl jejich přístup
a vyjádřil svou snahu a úmysl i nadále v nastolené
práci pokračovat. Poděkování odcházejícímu vedení
bylo vyjádřeno i dlouhým potleskem přítomných.
Pan Ing. Kreml i paní Mgr. Ambrožová všem poděkovali za ocenění a popřáli novému vedení obce
mnoho sil, úspěchů a konstruktivní práce.
Dále ve svém úvodním projevu poděkoval starosta
za zvolení, přednesl přítomným své základní záměry
pro nejbližší období, zdůraznil snahu o dělnou atmosféru v zastupitelstvu a vyzval veřejnost k aktivní
spolupráci a k zájmu o věci veřejné a činnost v obci.
Dále předsedající vyzval přítomné k diskusi.
Z řad veřejnosti se přihlásil pan Sečkař s dotazem,
zda mohou být členové jedné rodiny ve finančním
i v kontrolním výboru současně, zda se nejedná
o střet zájmů. Starosta odpověděl, že nikoliv.
Jako další se v tomto bodě přihlásil pan Sasinek,
jehož požadavkem bylo řešení jeho problému se

schody u jejich rodinného domu. Jelikož byl jeho
příspěvek opět opakováním již známých skutečností,
odebral mu předsedající slovo a vyzval ho k návštěvě
obecního úřadu tak, aby mohlo být s jeho stížností
dále pracováno na řádném zasedání zastupitelstva.
8. ZÁVĚR
V závěru předsedající poděkoval jménem svým
i jménem zastupitelů přítomným občanům za účast
na ustavujícím jednání zastupitelstva i za podporu při
komunálních volbách. Poblahopřál novým zastupitelům ke zvolení a vyjádřil přesvědčení, že i v novém
volebním období budou zastupitelé a nové vedení
obce aktivně spolupracovat.
Zápis byl vyhotoven dne 02. 11. 2018
Seznam příloh:
č. 1 – Prezenční listina
č. 2 – Slib zastupitelů obce Lužice
č. 3 – Informace o konání ustavujícího zasedání
nově zvoleného Zastupitelstva obce Lužice

HLASOVÁNÍ:
PRO
15
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Usnesení bylo přijato.
7. DISKUSE
Předsedající a starosta obce p. Klásek se v tomto
bodě ujal slova a jménem svým, ale i jménem za7

Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1)
Přílohy:
č. 1 – prezenční listina zastupitelů
č. 2 - program XXIV. 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 14 členů zastupitelstva obce.
Omluvil se J. Hubačka.
ZO je usnášeníschopné.
Schválení programu:

2. NÁMITKA ČLENA ZASTUPITELSTVA
OBCE LUŽICE PROTI ZÁPISU Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE LUŽICE ZE DNE 29.03.2018
Tajemník konstatoval, že na posledním zasedání
ZO nebylo přijato konkrétní usnesení k podané
námitce, proto je nutné, aby bylo znovu o usnesení
hlasováno.

HLASOVÁNÍ:
14 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
Program jednání byl schválen jednomyslně.
Zapisovatelkou byla určena: Jana Králová
Ověřovateli zápisu byli určeni: J. Staněk, J. Pecka

USNESENÍ č. 24/2: ZO Lužice nevyhovuje námitce zastupitele Mgr. Kláska ze dne 29. 03. 2018
proti Zápisu a usnesení z XXII. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Lužice ze dne 22. 02. 2018
a rozhoduje, že je námitka nedůvodná.

Byla zvolena návrhová komise ve složení:
předseda:
J. Buchta
HLASOVÁNÍ:
14 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE

HLASOVÁNÍ:
PRO
8
PROTI
6 ( T. Klásek, J. Král, J. Pecka,
P. Slatinský, M. Poláček,
J. Domanský)
ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.

člen:
M. Poláček
HLASOVÁNÍ:
13 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.

1. KONTROLA USNESENÍ Z XXIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE LUŽICE ZE DNE 29. 03. 2018
Pan Poláček konstatoval, že s výjimkou usnesení
č. 23/1, které bude v bodě 2) předmětem dnešního
jednání, žádná další usnesení z minulého ZO nezůstávají k plnění.
USNESENÍ č. 24/1: ZO Lužice bere na vědomí
výsledek kontroly usnesení z XXIII. veřejného
zasedání Zastupitelstva obce Lužice ze dne 29.
03. 2018.
HLASOVÁNÍ:
PRO
14
8

PROTI
0
ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.

3. PROJEDNÁNÍ PRODEJE ČÁSTI POZEMKU
PARC. Č. 2853/2, K. Ú. LUŽICE U HODONÍNA
Tajemník seznámil přítomné s žádostí pana xxxxx
o odkup části pozemku parc. č. 2853/2, který se nachází v lokalitě za Lužákem. Jedná se o zatravněnou
a zalesněnou plochu, sloužící jako obecní veřejná
zeleň. Rada obce prodej části tohoto pozemku nedoporučuje. Starosta upřesnil, že obec své pozemky
neprodává, neboť mají sloužit veřejnosti, případně
je obec použije ke směně, jako plochu pro dočasné
deponie a podobně. Pan Domanský se dotázal, zda
je pozemek oplocený. Pan Staněk odpověděl, že
ano, nikdo jej neužívá a LUTES jej dle potřeby seče.
USNESENÍ č. 24/3: ZO Lužice neschvaluje
prodej části pozemku p. č. 2853/2, k. ú. Lužice
u Hodonína.
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