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Vážení spoluobčané,
zima je snad za námi a všichni se můžeme těšit na nastupující jaro. I v tomto čísle Zpravodaje bych Vás
rád seznámil zejména s tím, co připravujeme na rok 2016.
Na prosincovém jednání zastupitelstva byl schválen rozpočet na rok 2016, který počítá s příjmy ve výši
6 533 tis. Kč. Příjmová strana rozpočtu je naplněna zejména daňovými příjmy a příjmy z pronájmu
nemovitostí. Na druhé straně počítáme s výdaji ve výši 8 368 tis. Kč. Nejobsáhlejšími výdajovými
skupinami jsou místní komunikace (1 200 tis. Kč), školství (1 300 tis. Kč), komunální služby a územní
rozvoj (1 100 tis. Kč) a požární ochrana (1 200 tis. Kč). Schodek rozpočtu ve výši 1 835 tis. Kč bude kryt
přebytkem hospodaření z minulých let (tedy zejména zůstatky na bankovních účtech, které činily na konci
roku 2015 více než 8 000 tis. Kč). Co všechno se skrývá za těmito čísly a co na rok 2016 vlastně
připravujeme?
V oblasti místních komunikací jsme při schvalování rozpočtu počítali s částkou 900 tis. Kč na úpravu
komunikace na dolním konci k ČOV, kterou připravujeme k realizaci již od roku 2012. Na konci roku
jsme podali žádost o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje, v lednu ještě další žádost o dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj, ale ani o jedné z nich není zatím ještě rozhodnuto. Jak jsme ale
v zastupitelstvu slíbili, budeme v roce 2016 realizovat projekt za každou cenu, tedy i když neuspějeme
s žádnou z našich žádostí. Proto jsme v lednu vypsali výběrové řízení na dodavatele, které vyhrála
společnost M-Silnice, a.s. s nabídkovou cenou 833 tis. Kč (nejvyšší nabídka činila 1 233 tis Kč). Stavební
úpravy komunikace by měly být dokončeny do konce května.
V oblasti školství je nejvyšší položkou předpokládaný výdaj ve výši 800 tis. Kč na stavební úpravy
budovy školy. V základní škole se totiž potýkáme s nedostatkem prostoru pro vyučování. Ve školním roce
2016/2017 bude ve škole přes 40 dětí, z toho cca 25 dětí v prvním a druhém ročníku. Chceme proto
vytvořit další prostor pro vyučování tak, aby se jednotlivé třídy mohly na výuku některých předmětů
rozdělit a byla tak zajištěna kvalita vyučování a možnost individuálního přístupu k dětem. Tento prostor
chceme získat přestavbou ředitelny na speciální učebnu pro dělené hodiny a ředitelnu přemístit do prostor
stávajícího skladu na půdě školy. Tento záměr je však ještě nutné posoudit projektanty a příslušnými
orgány. Kromě této částky je ve výdajích na školství zahrnut ještě neinvestiční příspěvek škole, který jsme
oproti předchozímu roku snížili ze 400 tis. Kč na 350 tis. Kč. Z těchto prostředků si škola hradí výdaje na
elektrickou energii, nákup hraček a materiálu, úklidové prostředky, opravy, apod.
Také položka komunální služby a územní rozvoj je oproti předcházejícím rokům navýšena. Běžně jsou na
této položce účtovány výdaje na provozní zaměstnance obce, nákup nářadí, materiálu, opravy strojů a
zařízení, v roce 2016 zde však přibyla částka 550 tis. Kč, se kterou počítáme pro případ nákupu zbývající
části budovy obecního úřadu, která je ještě stále ve vlastnictví státu.
S nezvykle vysokými výdaji počítáme i v oblasti požární ochrany, výdaje jsou ve srovnání s minulým
rokem vyšší o více než 1 mil. Kč. Za tuto částku bychom chtěli provést úpravy požární zbrojnice (oprava
podlah v garážích, výměna vjezdových vrat, drobné dispoziční změny) tak, aby budova lépe vyhovovala
aktuálním potřebám jednotky požární ochrany a umožňovala včasnější zásah. Na tyto úpravy jsou vypsány
dva dotační tituly. V případě, že se dotaci nepodaří získat, budeme úpravy zbrojnice realizovat pouze
v omezeném rozsahu.
Na posledním jednání zastupitelstva se otevřela diskuse ohledně nákupu nového požárního automobilu, na
který je v současné době také možné získat dotaci. Předpokládaná cena nové cisterny se pohybuje kolem
7 000 tis. Kč a je možné získat dotaci až 85%, což zní velmi lákavě. Náš stávající stroj Škoda pochází
z roku 1977 a zatím je funkční. V souvislosti s legislativními změnami a případným zpřísňováním norem
ohledně emisí, technických kontrol, apod. však máme obavu, zda bude tento stroj možné provozovat i za
několik let. Proto jsme společně s představiteli SDH přemýšleli, zda nabídky dotací nevyužít. Po
intenzivní debatě jsme dospěli ke společnému závěru, že v současné chvíli nebudeme o nákupu nového
automobilu uvažovat, a to především z finančních důvodů. Spoluúčast obce by sice byla cca 1 000 tis. Kč,
ale obec by musela následně hradit garanční prohlídky, opravy, které jsou u nových automobilů velmi
nákladné. Budeme hledat cestu spíš formou rekonstrukce stávajícího automobilu nebo nákupu staršího
vozu a jeho repasováním.

Kromě výše uvedených projektů budeme v roce 2016 realizovat i další akce. V únoru jsme již zahájili
rekonstrukci obecního bytu v budově kina, kterou provádí společnost Staving, spol. s r.o. za cenu
605 tis. Kč (nejvyšší nabídka v poptávkovém řízení činila 804 tis. Kč). Dokončení stavby je plánováno na
duben, následně bude byt pronajímán. V letošním roce bychom dále měli získat stavební povolení na
rekonstrukci mostku na horním konci obce přes tok Studénka. Projektant odhaduje náklady na realizaci ve
výši 1 600 tis. Kč. Ve stavební řízení je nyní také projekt prodloužení dešťové kanalizace pod Marijánou,
v rámci kterého bude dobudováno cca 25 m dešťové kanalizace. Tato kanalizace bude odvádět vody
z chodníků a silnice od Marijány směrem na Lázně Bělohrad a zabrání tak hromadění dešťových vod na
druhé straně komunikace. Tímto projektem chceme zabránit případným škodám na majetku našich
spoluobčanů. V rozpočtu počítáme s částkou 200 tis. Kč a celou akci bychom chtěli dokončit co nejdříve.
Na opravu nátěru věže kostela jsme již v minulém roce poskytli dotaci ve výši 100 tis. Kč, v rozpočtu dále
počítáme s částkou 120 tis. Kč na dotaci na opravu chodníku před kostelem. Pro případ, že by se podařilo
dojednat s církví směnu pozemků pod školní zahradou, máme připravenou i částku na zpracování
projektové dokumentace na vybudování sportoviště na zahradě školy.
Dále jsou součástí rozpočtu prostředky vyčleněné jako dotace na činnost jednotlivých organizací – TJ
Sokol Lužany byla poskytnuta provozní dotace ve výši 85 tis. Kč, SDH Lužany dar ve výši 5 tis. Kč,
Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně byl poskytnut dar ve výši 12 tis. Kč a Stacionáři Kamarád, APROPO a
Životu bez bariér dotace ve výši 7 tis. Kč na každého spoluobčana využívajícího sociální služby
poskytované příslušnou organizací.
Prosincové zasedání zastupitelstva se tradičně neslo ve znamení schvalování vyhlášky o poplatku za
komunální odpad. Převážná část spoluobčanů má poplatek již uhrazený, ale pro ty, kdo tyto informace
ještě nezaregistrovali: poplatek pro rok 2016 zůstává ve výši 410 Kč na občana, 310 Kč pro děti mladší 15
let. Také splatnost poplatku zůstává stejná, a to do 31. 3. 2016. Pokud nebudou poplatky uhrazeny včas,
budou navýšeny o 50 Kč, 100 Kč a 200 Kč, v závislosti na délce prodlení. U objektů pro rekreaci je
splatnost poplatku koncem června. Poplatky je možné hradit v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu
Lužany nebo převodem na účet č.ú. 1161639379/0800, VS 1340 (+ č.p.).
Co jsme ale museli zvýšit je stočné. Dosavadní částka 15,80 Kč sice téměř pokrývá provozní náklady, ale
není možné vytvářet prostředky na rozsáhlejší opravy a obnovu kanalizace a čistírny odpadních vod. Proto
jsme s účinnosti od 1. 1. 2016 navýšili stočné na 17 Kč, při průměrné spotřebě 36 m3 na osobu a rok činí
zdražení 43,20 Kč, domácnost se 4 členy zaplatí tedy v roce 2016 o 173 Kč více. Další zdražení stočného
se nám nevyhne ani v nadcházejících letech, i tak ale budeme mít stočné nižší než obyvatelé okolních obcí
– cena stočného Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. je 40 Kč, v obci Dřevěnice 36 Kč.
V souvislosti se stočným bych chtěl požádat všechny spoluobčany a vlastníky nemovitostí v obci, aby
uhradili faktury za stočné, které byly splatné 20. 1. 2016. Údaje pro úhradu stočného jsou uvedeny na
faktuře, případně se můžete zastavit v pokladně Obecního úřadu Lužany a uhradit stočné v hotovosti.
Neradi bychom znovu použili postup, ke kterému jsme byli nuceni přistoupit v případě jedné naší bývalé
spoluobčanky. U ní jsme vedli již téměř tři roky nedoplatek na stočném ve výši 450 Kč. Abychom
neztratili nárok na naši pohledávku, byli jsme nuceni podat návrh soudu na vydání platebního rozkazu.
Správní poplatek za podání návrhu činil 1 000 Kč, soud nám dále přiznal 600 Kč jako náhradu nákladů
řízení a úroky z prodlení. A z poměrně malého dluhu ve výši 450 Kč je rázem částka převyšující 2 000 Kč.
Zkontrolujte si, prosím, ještě jednou, zda máte uhrazeny všechny své závazky.
Poslední zpráva snad bude z těch příjemnějších. Koncem února byla podána žádost o vydání územního
rozhodnutí na stavbu chodníku od Marijány k rybníčku ve středu obce. Chodník je ve směru od Marijány
do středu obce veden po pravé straně vozovky, v úrovni rybníčku ve středu obce přechází na druhou
stranu, kde bude navazovat na stávající chodník. Věřím, že se nám podaří v brzké době získat územní
rozhodnutí a projektant začne pracovat na dokumentaci pro stavební řízení. Pokud budete mít zájem,
můžete nahlédnout do dokumentace v kanceláři Obecního úřadu Lužany.
Přeji Vám příjemné jaro, hodně energie a nezapomeňte, že jsme tu pro Vás.
Martin Mitlöhner
Lužanští hokejisté se po odehraném 16. zápase soutěže Jičínské hokejové ligy drží na chvostu tabulky, na
předposlední příčce. Před sebou mají ještě dva zápasy, které mohou rozhodnout o konečném umístění.
Šachová soutěž se již chýlí ke konci a po devátém kole se lužanský šachový tým drží ve středu tabulky na
pátém místě.
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