ZÁPIS A USNESENÍ Z XXI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE
21. prosince 2017
Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1)
Přílohy:
č. 1 – prezenční listina zastupitelů
č. 2 - prezenční listina veřejnosti
č. 3 - program XXI. veřejného zasedání ZO Lužice
č. 4 - tabulka č. 4 k usnesení č. 21/10b
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 p. Pecka.
ZO je usnášeníschopné.
Schválení programu:
HLASOVÁNÍ: 14 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
Program jednání byl schválen jednomyslně
Zapisovatelkou byla určena: Jana Králová
Ověřovateli zápisu byli určeni: J. Líčeníková, J. Domanský
Byla zvolena návrhová komise ve složení:
předseda: P. Slatinský
HLASOVÁNÍ: 14 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE
člen:
J. Krchnivý
HLASOVÁNÍ: 14 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 XX. veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužice, ze dne 09. 11. 2017
Pan Poláček konstatoval, že po provedené kontrole nezůstávají k plnění žádná usnesení.
USNESENÍ č. 21/1:

ZO Lužice bere na vědomí výsledek kontroly usnesení z XX. veřejného zasedání
zastupitelstva obce Lužice, ze dne 09. 11. 2017.

HLASOVÁNÍ:
PRO
14
PROTI
0
ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.

2. Zpráva z finančního výboru
Pan Půček seznámil přítomné s obsahem zpráv finančního výboru (FV) č. 12 a 13 a konstatoval, že
byla provedena kontrola rozpočtu roku 2017 za období 1 – 10/2017 s tím, že čerpání je v příjmové
části mírně nadlimitní a ve výdajové části mírně podlimitní z důvodu některých zatím nedokončených
akcí.
USNESENÍ č. 21/2:

ZO Lužice bere na vědomí zprávu z finančního výboru.

HLASOVÁNÍ:
PRO
14
PROTI
0
ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.
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3. Zpráva z kontrolního výboru
Pan Poláček informoval přítomné, že kontrolní výbor (KV) provedl kontrolu vymáhání pohledávek,
přesun těchto položek do podrozvah účtů. Konstatuje, že pohledávky jsou řádně evidovány a
vymáhány. Ke zprávě KV, která je součástí podkladů pro jednání ZO, nebyly ze strany zastupitelů
vzneseny dotazy ani připomínky.
USNESENÍ č. 21/3:

ZO Lužice bere na vědomí zprávu z kontrolního výboru.

HLASOVÁNÍ:
PRO
14
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Usnesení bylo přijato.

4. Projednání Smlouvy o dílo s F. R. Z. Agency, s. r. o.
Tajemník informoval o předmětu smlouvy, kterým je vydání minule projednávané publikace v nákladu
2 000 ks a s celkovou cenou díla 396 000 Kč včetně DPH. Starosta dodal, že termínem zpracování je
květen 2018. Pan Slatinský se dotázal na náklad předchozích dvou knih a jejich stav v současnosti
v návaznosti na náklad aktuálně projednávané publikace. Starosta odpověděl, že druhá z knih Lužice
v proměnách času je stále využívána jako dárek k prezentaci obce. Místostarostka uvedla, že první
z knih s názvem Lužice obsahuje historická data a je nadčasová. Náklad obou knih byl totožný
s aktuálně projednávanou publikací. Dále upřesnila, že obsahem je publikace zaměřená na život v obci
od roku 2000 a vize do budoucnosti. Pan Klásek se dotázal, zda byly osloveny spolky. Místostarostka
odpověděla, že ano a zároveň upřesnila i rozsah příspěvků s ohledem na počet listů, formát knihy a již
publikované informace. Každý příspěvek je vítán.
USNESENÍ č. 21/4:

ZO Lužice schvaluje Smlouvu o dílo mezi Obcí Lužice, Česká 592/1, 696 18
Lužice, jako objednatelem a F. R. Z. agency s. r. o., IČ 25553542 Čechyňská
353/8, 602 00 Brno, jako zhotovitelem, jejímž předmětem je publikace pro obec
Lužice.

HLASOVÁNÍ:
PRO
14
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Usnesení bylo přijato.

5. Projednání nabídky odkupu podílu obce ve společnosti SELU ENERGY, s. r. o.
Tajemník seznámil zastupitele s nabídkou společnosti JUFA s.r.o. na odkup podílu obce na
fotovoltaické elektrárně. Rada obce nabídku projednala, vzala na vědomí a doporučuje ZO
neschválení. Pan Půček následně uvedl parametry fotovoltaické elektrárny a její přínos do obecního
rozpočtu v následujících letech. Od roku 2024 do konce roku 2029 budou příjmy z fotovoltaické
elektrárny činit celkem 40 mil. Kč. Pan Domanský se dotázal na životnost elektrárny. Pan Půček
odpověděl, že ta je do roku 2030. Pan Poláček se zeptal na státem garantovaný výkup energie. Pan
Půček odpověděl, že ten je garantován do roku 2029. Pan Slatinský vznesl dotaz týkající se údržby.
Pan Půček odpověděl, že je prováděno mytí solárních panelů, které zvyšuje účinnost. Dále pan Půček
informoval o změně v počtu jednatelů ve společnosti SELU ENERGY, s.r.o. ze tří na dva z důvodu
odchodu a prodeje podílu jednoho z jednatelů.
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USNESENÍ č. 21/5:

ZO Lužice neschvaluje prodej podílu obce ve společnosti SELU ENERGY, s. r. o.

HLASOVÁNÍ:
PRO
14
PROTI
0
ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.

6. Projednání spolufinancování sociálních služeb
Místostarostka podala upřesňující informace k předloženým materiálům. Částka z rozpočtu obce,
kterou mají být v rámci ORP Hodonín spolufinancovány sociální služby a sociální prevence, je
vypočítána na základě počtu klientů-občanů Lužic, kteří tyto služby využívali v roce 2016. Jednalo se
o nízkoprahové denní centrum, noclehárnu, charitní poradnu, domov pro matky s dětmi, K centrum,
využití sociálně aktivačních služeb a psychocentrum Domeček pro rodinu, azylový dům, hodiny
sociální rehabilitace, služby pro sluchově postižené, služby neziskové organizace Dotyk II pro děti
s autismem. Místostarostka doplnila, že v příštím bude součástí spolufinancování i Charita Dolní
Bojanovice, jejíž služby jsou už v obci využívány a momentálně je spolufinancována na základě
individuálního usnesení RO.
USNESENÍ č. 21/6:

ZO Lužice schvaluje spolufinancování registrované sociální služby zařazené v
Minimální síti sociálních služeb za ORP Hodonín na rok 2018 uvedené v příloze
č. 1 ve výši 86 857 Kč.

HLASOVÁNÍ:
PRO
14
PROTI
0
ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.

7. Projednání dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 2017- Muzejní spolek v
Lužicích, z. s., TJ Baník Lužice, z. s., T. J. Sokol Lužice a Junák-český skaut, z. s.
Tajemník informoval zastupitele, že předložené dodatky smluv obsahují pouze upřesnění účelu
čerpání, nejde o navýšení částek. Pan Klásek v této souvislosti navrhl, aby byla upřesněna, či
zpracována nová metodika na tuto problematiku. Domnívá se, že členění čerpání dotace na jednotlivé
účely ve smlouvách je, například do celkové částky 100 000 Kč, neefektivní. V současném stavu tak
kvůli přesunu, někdy i jen minimálních částek z jedné položky smlouvy do druhé, je nutné schvalovat
dodatky. Pan Půček konstatoval, že specifikované budou i nadále požadavky v žádostech tak, aby
mohla být prováděna kontrola, do smluv se pak již může uvést pouze celková částka.
USNESENÍ č. 21/7a:

ZO Lužice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Lužice – Muzejní spolek v Lužicích, z. s. ve výši 66 000 Kč.

HLASOVÁNÍ:
PRO
14
PROTI
0
ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.

USNESENÍ č. 21/7b:

ZO Lužice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Lužice – TJ Baník Lužice, z. s. ve výši 655 700 Kč.
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HLASOVÁNÍ:
PRO
14
PROTI
0
ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.

USNESENÍ č. 21/7c:

ZO Lužice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Lužice – T. J. Sokol Lužice ve výši 205 000 Kč.

HLASOVÁNÍ:
PRO
14
PROTI
0
ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.

USNESENÍ č. 21/7d:

ZO Lužice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Lužice – Junák-český skaut, z. s. ve výši 85 000 Kč.

HLASOVÁNÍ:
PRO
14
PROTI
0
ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.

USNESENÍ č. 21/7e:

ZO Lužice pověřuje FV zpracováním návrhu novely Směrnice č. 1/2015 Zásady
pro poskytování dotací z rozpočtu obce Lužice a jejich předložení ZO ke
schválení.

HLASOVÁNÍ:
PRO
14
PROTI
0
ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.

8. Projednání Kupní smlouvy k pozemkům parc. č. 2041/9 a 2041/30, vše k. ú. Lužice u Hodonína
Tajemník upřesnil zastupitelům umístění a využití dotčených pozemků. Jedná se o dva pozemky
vyčleněné novým geometrickým plánem z parcely č. 2041/7. Jedná se o nově vzniklé parcely, které
slouží jako účelové komunikace pro přístup k akustickému valu a do parčíku u valu z ulice
Dobrovolského. Pan Poláček se dotázal, zda je již zřejmé, v jaké výši bude hrazeno vypracování GP.
Tajemník odpověděl, že zhotovitel dosud neposlal fakturu. Dodal, že cena pozemku je dohodnutá, a to
ve výši 380 Kč/m2 pro všechny účastníky hromadné kupní smlouvy.
USNESENÍ č. 21/8:

ZO Lužice schvaluje Kupní smlouvu k pozemkům parc. č. 2041/9 a 2041/30, vše
k. ú. Lužice u Hodonína.

HLASOVÁNÍ:
PRO
14
PROTI
0
ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo přijato.
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9. Projednání návrhu sociálního fondu uvolněným zastupitelům
Paní Valoušková informovala přítomné, že v souladu s platnou legislativou je od 1.1.2018 nutné
schválit pro uvolněné zastupitele čerpání prostředků ze sociálního fondu příslušným ZO.
USNESENÍ č. 21/9:

ZO Lužice schvaluje čerpání prostředků sociálního fondu uvolněným
zastupitelům dle Zásad čerpání prostředků sociálního fondu zaměstnanců.

HLASOVÁNÍ:
PRO
13
PROTI
0
ZDRŽEL SE
1 (Poláček)
Usnesení bylo přijato.

10. Projednání vyhodnocení dotací za rok 2017 a podání žádostí o dotace v roce 2018
Pan Buchta seznámil zastupitele s obsahem materiálu, který jim byl k tomuto bodu předložen. Jedná se
o vyhodnocení stavu podaných žádostí o dotace za rok 2017. Obec podala celkem 15 žádostí, z nichž 8
žádostí bylo úspěšných, 3 žádosti čekají na vyhodnocení a 4 žádosti nebyly úspěšné. U 2 čekajících
žádostí je velký předpoklad akceptace, třetí žádost o dotaci na rekonstrukci podlahy sokolovny je
zařazena do zásobníku projektů. Dosud obec získala v roce 2017 na dotacích 5 781 611 Kč a téměř
všechny akce jsou již dokončeny. Pan Slatinský se dotázal na žádost o dotaci na udržovací práce na
shromažďovací ploše. Starosta odpověděl, že se jedná o ekologickou záležitost týkající se
vyasfaltované plochy před bývalou restaurací Seva. Asfaltový, tudíž nezasakovací povrch plochy bude
nahrazen zasakovacím povrchem ze žulových kostek. Pan Hubačka se zeptal na spoluúčast obce. Pan
Buchta odpověděl, že tato prezentuje 50%. Pan Poláček upozornil na absenci tzv. měkkých dotací,
které prezentují například proškolování zaměstnanců a další školení a semináře. Starosta odpověděl, že
zaměstnanci se průběžně školí a vzdělávají. Jsou využívány také školení pořádaná Regionem Podluží.
Pro občany byl v tomto roce například pořádán seminář Dešťovka. Místostarostka sdělila, že v roce
2017 byla z měkkých projektů podána žádost na knihovnu VISK III a žádost o zpracování měkkého
projektu Obec přátelská k rodině nebyla podána z důvodu vysokého počtu požadovaných
podkladových dokumentů. Pan Slatinský poukázal na skutečnost, že žádost o dotaci na rekonstrukci
podlahy v sokolovně je zahrnuta i v roce 2018. Pan Buchta odpověděl, že žádost z roku 2017 je
v zásobníku projektů a není tudíž jisté, zda dotaci nakonec získáme. Proto o tuto dotaci zažádáme i
v roce příštím, neboť je na ni vypsána výzva.
Dále pan Buchta informoval o ostatních dotačních možnostech v roce 2018. Jedná se o 12 akcí, k nimž
jsou ve 4 případech jich výzvy vypsány. U zbývajících akcí se očekává, že k nim v roce 2018 budou
dotační výzvy vypsány. Pan Hubačka se dotázal, zda je dotace využitelná na akci rekonstrukce
podlahy v sokolovně vypisována každý rok. Pan Buchta odpověděl, že není pravidelná. Pan Hubačka
v této souvislosti vyjádřil obavy, zda nebude případně nově zrekonstruovaná podlaha zničena nebo
poškozena dalšími následnými opravami v budově sokolovny, jako například rekonstrukcí
elektroinstalace, topení nebo dalšími potřebnými úpravami. Starosta odpověděl, že současný stav
podlahy je žalostný a že jsme zcela jistě schopni nový parket v případě potřeby zajistit před
poškozením.
USNESENÍ č. 21/10a:

ZO Lužice bere na vědomí vyhodnocení dotací za rok 2017.

HLASOVÁNÍ:
PRO
14
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Usnesení bylo přijato.
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USNESENÍ č. 21/10b:

ZO Lužice schvaluje vypracování a podání žádostí o dotace v roce 2018 dle
předložené tabulky č. 4.

HLASOVÁNÍ:
PRO
14
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Usnesení bylo přijato.

11. Projednání návrh odměn a paušálních náhrad neuvolněných členů ZO, RO, předsedů komisí a
výborů
Paní Valoušková seznámila přítomné s Nařízením vlády č. 318/2017 o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, které nabyde účinnosti dne 1.1.2018.
USNESENÍ č. 21/11:

ZO Lužice schvaluje odměny členům RO, ZO a předsedům komisí s účinností
od 1. 1. 2018.
do 31.12.2017
max. k 1.1.2018 platné k 1.1.2018
599,00 Kč
1 534,00 Kč
659,00 Kč
2 240,00 Kč
6 136,00 Kč
2 464,00 Kč
2 041,00 Kč
3 068,00 Kč
2 245,00 Kč
1 442,00 Kč
3 068,00 Kč
1 586,00 Kč

funkce

člen ZO
člen RO
předseda výboru
předseda komise
Paušální částka náhrady za
1 hodinu
Maximálně v souhrnu za
kalendářní měsíc

- Kč

- Kč

50,00 Kč

- Kč

- Kč

500,00 Kč

Rozhodné období, od kdy se bude odměna poskytovat: nástupem náhradníka na
uvolněný mandát, zvolením nového člena, předsedy komise nebo výboru, u
člena ZO složením slibu.
HLASOVÁNÍ:
PRO
14
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Usnesení bylo přijato.

12. Rozpočtové opatření č. 5/2017
Paní Valoušková v materiálech předložila návrh úpravy rozpočtu spolu s komentářem. Pan Klásek
poukázal na nárůst u příjmové položky navýšení daně z hazardních her. Pan Slatinský se dotázal na
navýšení výdajové položky za výkopy pro optický kabel v ulici Bojanovická. Starosta odpověděl, že
připoložení kabelu při rekonstrukci chodníku nebylo možné provést v tělese chodníku z důvodu
odstupových vzdáleností od vodovodního řadu. Bylo tedy nutné provést výkop v plném rozsahu mimo
chodník.
USNESENÍ č. 21/12:

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017 v příjmové i výdajové části ve výši
-74 800 Kč, po provedeném rozpočtovém opatření činí příjmy 38 425 700 Kč
a výdaje 48 004 400 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.
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HLASOVÁNÍ:
PRO
14
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Usnesení bylo přijato.

13. Pověření RO závěrečnou úpravou rozpočtu obce v r. 2017
Paní Valoušková požádala zastupitele o pověření rady obce ke schválení závěrečné úpravy rozpočtu
stejně, jako to mu bylo i v minulých letech.
USNESENÍ č. 21/13:

ZO Lužice pověřuje RO závěrečnou úpravou rozpočtu obce v roce 2017.

HLASOVÁNÍ:
PRO
14
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Usnesení bylo přijato.

14. Projednání návrhu rozpočtu Obce Lužice na rok 2018
Paní Valoušková poskytla v materiálech k jednání zastupitelstva návrh rozpočtu na rok 2018 včetně
komentáře. Pan Slatinský se zeptal na výdajovou položku rozšíření optokabelu v ulici Bojanovická a
Dobrovolského. Starosta odpověděl, že realizace proběhne v roce 2018, proto je zahrnuta v rozpočtu
na rok 2018. Pan Klásek se dotázal na náklady spojené s výtiskem jednoho čísla Lužického zpravodaje
a sponzorství. Místostarostka odpověděla, že se jedná o částku 30 Kč/ks. Zpravodaj dlouhodobě
sponzoruje pan Dorica. Příjem z jednorázového zveřejnění reklam je zanedbatelný, čtvrtletní
periodicita zpravodaje není pro zadavatele motivující. Inzerenti preferují pružnější komunikační
kanály jako je kabelová televize, případně místní rozhlas.
USNESENÍ č. 21/14:

ZO Lužice schvaluje rozpočet obce Lužice pro rok 2017 v příjmové části ve výši
43 616 700 Kč, ve výdajové části 52 025 700 Kč. Rozdíl ve výši 8 409 000 Kč
bude vyrovnán po splátce úvěru ve výši 1 591 000 Kč zůstatkem na účtech ve
výši 10 000 000 Kč.

HLASOVÁNÍ:
PRO
14
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Usnesení bylo přijato.

15. Různé
Pan Poláček v tomto bodě vyslovil žádost či prosbu, aby zastupitelé, kteří byli zvoleni za hnutí ANO,
pan Slatinský, pan Pecka, pan Domanský a on, a v červnu oznámili vystoupení z hnutí ANO a dál
pracovali jako nezařazení, byli nadále vedeni jako hnutí Občané pro Lužice. Starosta se dotázal, zda
má toto hnutí právní subjektivitu. Pan Poláček odpověděl, že ne.
Starosta dále informoval přítomné o rozsahu funkčních optických tras, na které se mohou občané
připojit ihned na základě žádosti u poskytovatele (NOEL Hodonín s.r.o.) a které budou oživeny v roce
2018. Dále informoval o navýšení rychlosti internetu při zachování původních cen.

16. Diskuse
Nikdo se do diskuse nepřihlásil.
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17. Závěr
Starosta poděkoval za spolupráci v průběhu v celého roku a popřál všem příjemné prožití svátků
vánočních, vše nejlepší v novém roce a pevné zdraví.

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

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

…………………………
ověřovatel
Mgr. Jana Líčeníková

……………………………
ověřovatel
Ing. Jiří Domanský

Zápis byl vyhotoven dne 22.12.2017
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