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.

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.

HLASOVÁNÍ:
PRO
15
PROTI
0
ZDRŽEL SE 0
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.
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RO na svém zasedání dne 9.1.2017 Usnesením 60/4 doporučuje této žádosti vyhovět. Vzhledem ke
skutečnostem (po odstoupení zájemce o koupi REALITNÍ SPOLEČNOST PLUS s.r.o., Palackého
2312/54, Hodonín, IČ: 292 01 306, 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,
manželům xxxxxxx za 100 tis. Kč (50% ceny znaleckého posudku). Jeho názorem je, 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 depozitáře Muzejního spolku s tím, že členové spolku se budou o objekt starat s péčí
řádného hospodáře.
USNESENÍ č. 16/3a:

ZO Lužice schvaluje zrušení usnesení č. 12/10.

HLASOVÁNÍ:
PRO
12
PROTI
0
ZDRŽEL SE
3 (Poláček, Domanský, Slatinský)
Usnesení bylo přijato.

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 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
oprávněnou ze služebností a Obcí Lužice, Česká 592/1, 696 18 Lužice
jako obdarovanou a povinnou ze služebností, kdy předmětem této
smlouvy je
 Nabytí nemovitých věc, a to:
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- 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, jehož 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
a 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 předložením
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 jich 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
a reprezentaci obce ostatními občany.
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:
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PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

15
0
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.

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 výší 655 700 Kč příjemci TJ Baník Lužice, z. s., IČ:
46936700.

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

USNESENÍ č. 16/5f:

ZO Lužice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Lužice ve výší 205 000 Kč příjemci T. J. Sokol Lužice, IČ: 64479200.

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 výší 77 000 Kč příjemci Základní článek Hnutí Brontosaurus
BRĎO Vlkani, IČ: 48843458.

HLASOVÁNÍ:
PRO
15
PROTI
0
ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.
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USNESENÍ č. 16/5h:

ZO Lužice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Lužice ve výší 50 000 Kč příjemci ZO ČZS Lužice, IČ: 71180273.

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

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
z rozpočtu obce Lužice poskytovatele Obce pro Baťův kanál – dobrovolný svazek obcí 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 č. 16/6:

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

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

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 xxxxxxx, Lužice jako
prodávající.

HLASOVÁNÍ:
PRO
15
PROTI
0
ZDRŽEL SE 0
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 xxxxxxx, Lužice jako
prodávající.

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

USNESENÍ č. 16/7c:

ZO Lužice schvaluje kupní smlouvu k pozemku p. č. 1782/26, k. ú.
Lužice u Hodonína, o výměře 33 m2, ostatní plocha, za 100 Kč/m2 mezi
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Obcí Lužice, Česká 592/1, Lužice jako kupujícím a xxxxxxx, Mikulčice
jako prodávající.
HLASOVÁNÍ:
PRO
15
PROTI
0
ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.

USNESENÍ č. 16/7d:

ZO Lužice schvaluje Kupní smlouvu k pozemku p. č. 2474/28, o výměře
19 m2, ostatní plocha apod. 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 xxxxxxx, Lužice jako prodávající.

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 xxxxxxx a xxxxxxx a xxxxxxx Lužice 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 manželů xxxxxxx, kteří při vytyčování hranic svých pozemků zjistili, že jejich
zděný plot se nachází na obecním pozemku, a proto stejně jako p. xxxxxxx a pí xxxxxxx 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 manželi xxxxxxx, Lužice 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 xxxxxxx, Lužice jako
kupujícím.

HLASOVÁNÍ:
PRO
15

6

PROTI
ZDRŽEL SE

0
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 xxxxxxx, Lužice 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 p. xxxxxxx 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 panem xxxxxxx, Lužice 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
12
PROTI
1 (Klásek)
ZDRŽEL SE 2 (Poláček, Domanský)
Usnesení bylo přijato.

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.
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.

HLASOVÁNÍ:
PRO
14
PROTI
0

7

ZDRŽEL SE

1 (Domanský)
Usnesení bylo přijato.

USNESENÍ č. 16/10b:

ZO Lužice schvaluje Smlouvu o dílo k akci „Lužice-místní komunikace Kratiny,
Česká – II. etapa“ a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

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 na
vybudování části zpevněné plochy v délce 36 m2. Celková délka zpevněné plochy bude 60m2.
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.
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.

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

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.
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.

HLASOVÁNÍ:
PRO
15
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
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:
- 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.
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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.

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

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
Usnesení bylo přijato.

USNESENÍ č. 16/15b:

ZO Lužice schvaluje rozpočet obce Lužice pro rok 2017 v příjmové části ve výši
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 informace 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
9

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.
18. Závěr
Starosta poděkoval zastupitelům za věcný přístup a spolupráci.

…………………………
starosta
Ing. Jaroslav Kreml

…………………………..
místostarostka
Mgr. Jana Ambrožová

…………………………
ověřovatel
Ing. Jakub Buchta, Dis.

……………………………
ověřovatel
Mgr. Tomáš Klásek
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