ZÁPIS A USNESENÍ Z XX. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE
9. listopadu 2017
Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1)
Přílohy:
č. 1 – prezenční listina zastupitelů
č. 2 - prezenční listina veřejnosti
č. 3 - program XX. veřejného zasedání ZO Lužice
Jednání zahájil starosta obce Jaroslav Kreml v 17.05 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: M. Poláček, J. Krchnivý
Byla zvolena návrhová komise ve složení:
předseda: J. Pecka
HLASOVÁNÍ:
15 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
člen:
M. Gutová
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 XIX. veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužice ze dne 21. 09. 2017
Pan Poláček konstatoval, že po provedené kontrole nezůstávají k plnění žádná usnesení.
USNESENÍ č. 20/1:

ZO Lužice bere na vědomí výsledek kontroly usnesení z XIX. veřejného
zasedání zastupitelstva obce Lužice, ze dne 21. 09. 2017.

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

2. Zpráva z kontrolního výboru
Pan Poláček seznámil přítomné se zprávou kontrolního výboru. Byla provedena kontrola usnesení
přijatých ZO, usnesení RO, uzavřených smluv, vyhlašovaných veřejných zakázek a vyřizování
stížností občanů. KV doporučil provést opravy v zápisech RO, a to konkrétnější podobu u jednoho
usnesení, číslování některých usnesení a doplnění jedné smlouvy. Tajemník poté informoval
zastupitele, že doporučené opravy a doplnění již byly provedeny.
USNESENÍ č. 20/2:

ZO Lužice bere na vědomí zprávu z kontrolního výboru.

HLASOVÁNÍ:
PRO
15
PROTI
0
ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.
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3. Projednání dopisu od vlastníků pozemků na ulici Březová ze dne 06.10.2017
Tajemník přečetl přítomným znění dopisu, který byl zaslán zastupitelstvu prostřednictvím podatelny
OÚ. Jedná se o reakci vlastníků pozemků na dopis, jehož znění bylo schváleno na předchozím XIX.
zasedání ZO Lužice a obsahuje návrh na projednání změny územního plánu (ÚP). Následně byla
přečtena navrhovaná odpověď na dopis ze dne 6.10.2017. Pan Klásek se dotázal, zda byl návrh na
změnu ÚP, tak, jak je zmiňováno v odpovědi, zaslán na MěÚ Hodonín. Současně se dotázal, zda o
návrhu nemůže ZO rovnou jednat. Starosta odpověděl, že dle platné legislativy musí MěÚ Hodonín,
který je pořizovatelem ÚP Lužice, každý návrh na změnu ÚP nejprve posoudit, a teprve poté může být
projednáván na zasedání ZO Lužice.
USNESENÍ č. 20/3a:

ZO Lužice bere na vědomí dopis od vlastníků pozemků na ulici Březová ze dne
06.10.2017.

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

USNESENÍ č. 20/3b:

ZO Lužice schvaluje odpověď Zastupitelstva obce Lužice na dopis od vlastníků
pozemků na ulici Březová ze dne 06.10.2017.

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

4. Projednání Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce
Lužice na dofinancování sociální služeb v ORP Hodonín v roce 2017
Místostarostka informovala zastupitele o žádosti na dofinancování služeb v ORP Hodonín. Smlouva
na poskytnutí dotace byla po schválení zastupitelstvem uzavřena dne 28.4.2017 a výše dotace
vycházela z předpokládaných nákladů pro rok 2017. Z důvodu nárůstu reálných nákladů, zaslalo
Město Hodonín žádost na uzavření dodatku ke smlouvě a navýšení poskytnuté částky o 16 659 Kč.
Současně se dodatkem upravuje i termín vyúčtování dotace, a to do 31.12.2017.
USNESENÍ č. 20/4:

ZO Lužice schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu obce Lužice na dofinancování sociální služeb v ORP Hodonín
v roce 2017.

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

5. Projednání zařazení pěti sakrálních památek do majetku obce Lužice
Místostarostka v úvodu seznámila přítomné s historií procesu evidence sakrálních památek. V průběhu
tohoto dlouhodobého procesu byly splněny všechny legislativní náležitosti. Pan Poláček se dotázal,
zda nehrozí, že se o tyto sochy a kříže přihlásí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Starosta odpověděl, že tento úřad má zájem pouze o sakrální památky, které se nacházejí na pozemcích
ve vlastnictví státu. Tyto sochy a kříže jsou na pozemcích obce. Zařazení do majetku obce je právní
2

akt, kterým se obec zavazuje mimo jiné, že se o památky bude starat, přičemž socha Piety je kulturní
památkou. Pan Klásek ocenil v této souvislosti dlouhodobou práci vedení obce v této věci a poděkoval
za správný postup obce, který umožní údržbu těchto památek a i podání žádostí o dotace na tyto
památky.
USNESENÍ č. 20/5a:

ZO Lužice schvaluje zařazení sochy Jana Nepomuckého, na pozemku parc.č.
426/1, k. ú. Lužice u Hodonína, do majetku Obce Lužice v hodnotě 1 Kč.

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

USNESENÍ č. 20/5b:

ZO Lužice schvaluje zařazení sochy Matky Sedmibolestné, na pozemku parc.č.
3131, k. ú. Lužice u Hodonína, do majetku Obce Lužice v hodnotě 1 Kč.

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

USNESENÍ č. 20/5c:

ZO Lužice schvaluje zařazení kříže, na pozemku parc.č. 1368/1, k. ú. Lužice u
Hodonína, do majetku Obce Lužice v hodnotě 1 Kč.

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

USNESENÍ č. 20/5d:

ZO Lužice schvaluje zařazení kříže, na pozemku parc.č. 426/1, k. ú. Lužice u
Hodonína, do majetku Obce Lužice v hodnotě 1 Kč.

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

USNESENÍ č. 20/5e:

ZO Lužice schvaluje zařazení kříže, na pozemku parc.č. 1907/2, k. ú. Lužice u
Hodonína, do majetku Obce Lužice v hodnotě 1 Kč.

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

6. Projednání realizace projektu „Lužice v 21. století“
Místostarostka informovala přítomné o výročích, která se budou v roce 2018 v obci připomínat.
S ohledem na jejich množství je navrženo, a RO doporučeno, vytvoření společného projektu základní
školy, letopisecké a kulturní komise, rady obce i místních spolků. Výsledkem tohoto výchovně
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vzdělávacího projektu s navrhovaným názvem „Lužice v 21. století“ by byla publikace, zobrazující
nejen život v obci v současnosti, ale také perspektiva a vize očima dětí a dospělých občanů Lužic
v budoucích desetiletích. Paní Líčeníková seznámila přítomné s formou, jakou se do tohoto projektu
zapojí škola. Již nyní jsou hodiny výtvarné výchovy koncipovány tak, aby bylo možno použít vybrané
práce žáků do připravované publikace. Škola také vyhlásila pro své žáky literární soutěž a její
výsledky využije nejen při připravované výstavě k 110. výročí školy. Nejlepší díla budou zapracována
i do publikace. Pan Klásek se dotázal, jaké jsou předpokládané náklady a jaký je časový harmonogram.
Místostarostka odpověděla, že rozpočet při nákladu 2000 ks činí cca 340 000 Kč. Vydání se připraví
k výstavě k výročí ZŠ, která bude realizována v půli června 2018. Pan Poláček se dotázal, zda je ještě
k dispozici předcházející publikace, která je vhodným reprezentativním dárkem a zda se předpokládá,
že stejnou funkci bude mít i plánovaná publikace. Současně se zeptal, jestli budou osloveni i případní
sponzoři. Starosta potvrdil, že stávající publikaci obec jsou k dispozici. Sponzorství je samozřejmě
vítáno a vedení obce osloví největší firmy v obci. Vzhledem k tomu, že od vydání poslední publikace
uplynulo již 8 let, bude nová kniha o naší obci aktuální propagační publikací.
USNESENÍ č. 20/6:

ZO Lužice schvaluje realizaci projektu a vydání publikace „Lužice v 21. století“.

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

7. Informace o „Programu rozvoje obce Lužice“
Starosta požádal zástupkyni zpracovatele MAS Dolní Morava paní ing. Křivánkovou o prezentaci
výsledků dotazníkového šetření. Otázky do dotazníku byly zpracovány dle metodického vzoru
s přihlédnutím na specifika obce. Zpracovány byly nejen předdefinované otázky, ale i individuální
návrhy a názory občanů. Pan Hubačka se dotázal, zda budou dodatečné náměty občanů zapracovány i
do finálního dokumentu. Ing. Křivánková upřesnila strukturu dokumentu. Skládá se z analytické části
(vychází ze statistických údajů obce z ČSÚ) a návrhové části, která bude odrazem SWOT analýzy
z dotazníku, která nastíní silné a slabé stránky, případné hrozby, a vize a návrhy k rozvoji obce tak,
aby byl vzniklý dokument silným podpůrným prostředkem pro získávání dotací nejen v měřítku
republikovém, ale i v rámci EU. Starosta informoval, že na konečnou podobu dokumentu bude
zaměřena pracovní porada zastupitelů 6.12.2017. Následně by pak v souladu s platnou legislativou
mohl být dokument schválen na zasedání ZO dne 21.12.2017. Pan Klásek i pan Poláček poznamenali,
že dotazník distribuovaný spolu se zpravodajem se mohl jevit jako výsledek práce ZO, přičemž na něm
pracovala pouze RO. Pan Klásek se dále dotázal, jaká bude po schválení dokumentu úloha MAS.
Starosta odpověděl, že úloha MAS končí schválením dokumentu zastupitelstvem. Pan Poláček vyjádřil
názor, že dotazníkové šetření mělo být řešeno i jinou formou, například dotazníkem do mobilů, neboť
se domnívá, že účast pouze 7 % respondentů je nízká. Paní Ing. Křivánková odpověděla, že účast
cca 7 % není výjimkou. Jeho osobním názorem je také to, že dokument by mělo schvalovat až nové
zastupitelstvo, protože nyní má obec platný dokument rozvoje. Starosta odpověděl, že by nebylo
zodpovědné předat obec novému ZO s programem rozvoje s platností končící v daném roce. Do
schválení nového dokumentu by bylo zablokováno využití prakticky všech dotačních programů.
Aktualizace platného dokumentu je však v metodice povolena.
USNESENÍ č. 20/7:

ZO Lužice bere na vědomí informace o „Programu rozvoje obce Lužice“.

HLASOVÁNÍ:
PRO
14
PROTI
0
ZDRŽEL SE 1 (Poláček)
Usnesení bylo přijato.
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8. Projednání činnosti Základní školy a Mateřská školy Jaroslava Dobrovolského, Lužice,
okres Hodonín, příspěvkové organizace
Místostarostka informovala přítomné o Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2016/2017.
Ředitelem školy byla předložena školské radě, která ji schválila, a rada obce ji na svém zasedání vzala
na vědomí. Pan Klásek ocenil úroveň zpracování. Pan ředitel dodal, že byla zapracována i zpráva o
mateřské škole, byť je nepovinná. Oživení fotografiemi může zaujmout i rodiče, kteří si mohou utvořit
jasnější představu o činnosti školy. Zpráva je k dispozici i na webových stránkách školy.
USNESENÍ č. 20/8:

ZO bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2016/2017.

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

V tomto bodu jednání předložila místostarostka odpovědi na otázky opozičních zastupitelů doslovně
uvedené v minulém zápisu z jednání ZO. Pan Klásek vyjádřil nespokojenost s některými odpověďmi.
Pan Slatinský si v diskuzi s panem ředitelem ujasnil způsob počítání dětí k zápisu a byl spolu
s ostatními přítomnými seznámen s konkrétními důvody úbytku žáků dle jednotlivých tříd. Pan Klásek
následně informoval přítomné o počtu žáků, jejich přírůstku či úbytku a výši dotací do školství v pěti
blízkých obcích. V následné diskuzi byly předneseny argumenty ze strany starosty, ředitele školy pana
Hunči i zástupkyně ředitele školy paní Líčeníkové. Zastupitelé se vzhledem k obsáhlému tématu
následně dohodli na projednání této problematiky na pracovním zasedání zastupitelů obce, které bude
svoláno ještě před výběrovým řízením na pozici ředitele školy. Stávajícímu řediteli končí funkční
období k 31.7.2018, nový konkurz na ředitele bude vyhlášen do konce února 2018.
9. Rozpočtové opatření č. 3/2017
Paní Valoušková předložila zastupitelům úpravy rozpočtu v Rozpočtovém opatření č. 4. Pan Klásek se
dotázal na položku vícepráce molo, starosta objasnil, že se jedná o náklady, které vznikly při samotné
realizaci rekonstrukce mola. Bylo nutné odstranit stávající panely, provést zaměření, navézt makadam
a osadit zpět vyhovující panely. Byly přesunuty prostředky, které byly vyčleněny pro herní prvky
hřiště street workout, které zatím nebude realizováno. Pan Poláček se dotázal na navýšení položky na
elektrickou energii. Paní Valoušková odpověděla, že jde o doúčtování dle skutečného odběru. Dále
vznesl pan Poláček dotaz na rozvoj optické sítě v obci, a kdy tato bude využívána pro internetové
připojení. Starosta jej seznámil s lokacemi a stavem sítí ve zmíněných lokalitách. Pan Klásek se zeptal
na položku neinvestiční dotace pro ZŠ a MŠ, paní Valoušková informovala, že se jedná o dotaci
z ministerstva školství pro školu, která však musí být proúčtována v rozpočtu obce. Pan Hunča dodal,
že se jedná o dotaci na projekt „Šablony“.
USNESENÍ č. 20/9:

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017 v příjmové i výdajové části ve výši
655 000 Kč, po provedeném rozpočtovém opatření činí příjmy 38 500 500 Kč
a výdaje 48 079 200 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
15
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Usnesení bylo přijato.
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10. Různé
Tajemník informoval o skutečnosti, že preventivní protipovodňový systém, který byl letos v obci
instalován, je po dobu pěti let ve výpůjčce od Dobrovolného svazku obcí Baťův kanál. Po uplynutí této
doby bude bezplatně převeden do majetku obce. Pan Klásek informoval přítomné o nově vypsaném
výběrovém řízení na podnájemce restaurace Lužák. Starosta v této souvislosti potvrdil, že tradiční
silvestrovské plavání otužilců se uskuteční i letos, zázemí a občerstvení bude zajištěno v míře obvyklé.
Pan Buchta seznámil zastupitele s předběžným příslibem dotace na hřbitovní zeď. Byla podána dotace
na rekonstrukci podlahy sokolovny, žádost je v tzv. zásobníku cca v polovině pořadí žádostí. U žádosti
na dotaci na školní dílny je očekáván negativní výsledek, poptávka je několikanásobně vyšší než
nabídka. Pan Klásek se dotázal na bourání domu č.p. 254 v souvislosti s dotací. Starosta potvrdil, že
demolice je zahájena, v brzké době bude odstraněna střecha a do konce roku bude demolice
dokončena.
Místostarostka pozvala zastupitele na připravované akce: divadelní hru souboru Svatopluk „Hřbitovní
aktovky“, rozsvěcení vánočního stromu a jarmark. Dále informovala o akci S Mikulášem do Francie, o
koncertu vážné hudby v kostele a o tradičním ukončení plavecké sezóny v areálu Cihelna. Poskytla
informaci o průběhu výzvy Dejme knihám další šanci.
11. Diskuse
Z řad veřejnosti se do diskuze přihlásil pan Sasinek. Opětovně vyjádřil své připomínky k chodníku
před jeho domem. Žádné další nové skutečnosti a informace, které by ZO nepředložil již na minulých
zasedáních, k dispozici neměl.
12. Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a práci a XX. zasedání ZO ukončil.

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

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

…………………………
ověřovatel
Ing. Michal Poláček

……………………………
ověřovatel
Josef Krchnivý

Zápis byl vyhotoven dne 15.11.2017
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