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Vážení spoluobčané,
po nezvykle krátké době od vydání čtvrtého čísla Lužanského zpravodaje se Vám do rukou dostává poslední letošní vydání.
Na uplynulém jednání zastupitelstva počátkem prosince si noví zastupitelé prošli zatěžkávací zkouškou v podobě nabytého
programu a rozhodnutí o několika významných skutečnostech pro život v naší obci.
Jedním z projednávaných bodů bylo schválení rozpočtu na rok 2015. Po pečlivém prostudování všech jeho položek nakonec
zastupitelstvo schválilo jako v minulých letech schodkový rozpočet s příjmy v celkové výši 6 310 000 Kč. Tato strana rozpočtu
je tvořena převážně příjmy z daní (část daně z přidané hodnoty, z příjmu právnických a fyzických osob, z nemovitostí), dalšími
položkami jsou příjmy za pronájem nemovitostí, za dovoz obědů do Konecchlumí nebo odměna za třídění odpadu.
Na straně výdajů počítá rozpočet s částkou 6 789 270 Kč. Výdajová strana se skládá ze spousty menších či větších položek, rád
bych zmínil pouze některé ty větší. V oblasti pozemních komunikací počítáme s částkou ve výši 900 tis. Kč na opravu
komunikace k ČOV na dolním konci (i když podle posledního vývoje se pravděpodobně nedohodneme s vlastníky jednoho
pozemku a budeme nuceni od realizace projektu ustoupit), s částkou 300 tis. Kč na projektovou přípravu výstavby chodníků
v obci a částkou 300 tis. Kč na vybudování malého parkoviště za obchodem proti kostelu. Tím chceme částečně řešit
neuspokojivou dopravní situaci u školy, kde po celý den parkuje několik automobilů, a rodiče dětí jsou potom nuceni parkovat
v obou směrech na silnici, čímž blokují dopravu a ohrožují bezpečnost svou i svých dětí. Částku ve výši 1 mil. plánujeme
v příštím roce vydat na dokončení letos zahájené výstavby kanalizace na horním konci. Významným dílem ukrojí z rozpočtu
paragraf základní školství. Pro rok 2015 jsme se rozhodli s ohledem na zvýšený počet dětí a žáků navýšit provozní příspěvek
škole na původních 400 tis. Kč. Příspěvek v této výši byl poskytován již v předchozích letech, ale po zateplení školy a výměny
otopné soustavy jsme jej na přechodnou dobu ponížili na 350 tis. Kč. V tomto paragrafu počítáme také s opravou parket
v tělocvičně v hodnotě 35 tis. Kč. Tato dlouho odkládaná oprava bude sloužit nejen dětem a žákům školy, ale také všem
ostatním uživatelům, kteří tělocvičnu ve volném čase navštěvují. I pro rok 2015 jsme do rozpočtu zařadili příspěvek na opravu
kostela ve výši 200 tis. Kč. Pokud bude možné v příštím roce získat nějaké dotace na opravu kostela, chtěli bychom podpořit
Římskokatolickou farnost a dokončit opravu fasády, případně ještě zajistit opravu nátěru věže. Ta byla provedena zhruba před
sedmi lety a jiný technologický postup a zub času se na jejím vzhledu již znatelně podepsal. Dalším významným paragrafem je
tělovýchovná činnost. Zahrnuje v sobě neinvestiční příspěvek TJ Sokol Lužany ve výši 85 tis. Kč a prostředky ve výši 70 tis.
Kč, které jsou připraveny na spolufinancování aktivit tělovýchovné jednoty vedoucích ke zkulturnění prostředí na fotbalovém
hřišti. V roce 2015 mají sportovci v plánu např. natřít štít sportovních kabin nebo doplnit dřevěné prvky na dětském hřišti. Na
požární ochranu je vyhrazena částka ve výši 158 tis. Kč, která v sobě zahrnuje dotaci SDH Lužany ve výši 5 tis. Kč, další
prostředky jsou určena na provoz a údržbu budovy hasičské zbrojnice a vybavení jednotky požární ochrany. Výdaje ve výši 280
tis. Kč na paragrafu veřejné osvětlení zahrnují elektrickou energii a opravy, ale také prodloužení osvětlení k silnici I/35, které
chceme zrealizovat hned na jaře. Do paragrafu komunální služby a územní rozvoj, jehož objem činí 667 tis. Kč, jsou zahrnuty
platy zaměstnanců, pořízení a opravy strojů a zařízení, pohonné hmoty, materiál, apod.. V paragrafu činnost místní správy
s rozpočtem ve výši 592 tis. Kč je zahrnut plat účetní a provozní výdaje kanceláře úřadu. Výdaje na odměny členů zastupitelstva
jsou plánovány ve výši 731 tis. Kč, největší díl z nich ukrojí odměna uvolněného starosty. Na sociální služby plánujeme v roce
2015 vydat částku 28 tis. Kč, a to formou neinvestičních příspěvkům poskytovatelům sociálních služeb, kteří se starají o naše
spoluobčany. Velký díl prostředků ve výši 280 tis. Kč je připraven na úhradu za služby svozu a likvidace komunálního odpadu.
Jelikož příjmy rozpočtu nedosahují výše jeho výdajů, je třeba rozdíl ve výši 479 270 Kč doplnit přebytkem hospodaření obce
z minulých let. Kromě této zapojené části přebytku máme na účtech ještě další prostředky, které je možné po schválení
zastupitelstvem použít na financování dalších potřeb a projektů.
Uplynulé zastupitelstvo se věnovalo kromě dalších záležitostí také vyhlášce o místním poplatku za komunální odpad. Náklady
za rok 2014 na svoz a likvidaci odpadu činily téměř 246 tis. Kč. Pokud tuto částku rozpočítáme na trvale hlášené občany a
objekty k individuální rekreaci, vychází nám částka 374 Kč na osobu (objekt) a rok. Jelikož byli někteří občané v souladu
s vyhláškou od poplatku osvobozeni a dětem se poskytuje sleva ve výši 100 Kč, vybralo se ve skutečnosti v roce 2014 na tomto
poplatku pouze 227 tis. Kč. Rozdíl mezi vybranou částkou a náklady je tedy zhruba 20 tis. Kč. Po pečlivém zvážení jsme proto
v zastupitelstvu přistoupili k ne příliš populárnímu kroku a pro rok 2015 navyšujeme poplatek za komunální odpad na 410 Kč za
občana staršího 15 let s trvalým pobytem v obci Lužany, resp. za objekt, který je určen k individuální rekreaci a není v něm
hlášena žádná osoba k trvalému pobytu. Poplatek za osobu mladší 15 let se zvyšuje na 310 Kč. Od poplatku se osvobozují
osoby, které se v obci více jak šest měsíců nezdržují, osoby s průkazem ZTP a ZTP/P nebo se stupněm závislosti II až IV (po
přeložení příslušných dokladů) a osoby narozené v příslušném roce. Kromě slevy za dítě se poskytuje úleva ve výši 200 Kč
osobám přihlášeným k pobytu na čísle 94 a 161 (k těmto objektům svozová firma nezajíždí). Stejně jako v minulém roce je
poplatek u občanů s trvalým pobytem splatný do 31.3., u objektů určených k individuální rekreaci do 30.6.. V případě, že
nebudou poplatky uhrazeny do 30 dnů od splatnosti, navyšují se o 50 Kč, po 90. dni od splatnosti o dalších 100 Kč a poplatky
neuhrazené do 31. 12. se navyšují o dalších 200 Kč. Systém navyšování poplatků se v roce 2014 osvědčil, poplatek se navyšoval
pouze několika občanům, 99% občanů zaplatilo včas. Poplatky na rok 2015 můžete od 1. 1. 2015 hradit v hotovosti
v pracovních dnech a hodinách obecního úřadu nebo převodem na účet č.: 1161639379/0800. Jako variabilní symbol uveďte
1340 a číslo popisné (pro č.p. 144 bude variabilní symbol 1340144). Poplatky za psy zůstávají ve stávající výši, a to 30 Kč za

prvního psa, 50 Kč za každého dalšího psa. I ty můžete uhradit v novém roce v hotovosti v pokladně nebo převodem na stejný
účet, ovšem s variabilním symbolem 1341 a číslo popisné (pro č.p. 144 tedy 1341144).
Současně s poplatky za odpad jsme schvalovali také výši stočného pro rok 2015. Podobně jako u nákladů na komunální odpad
došlo v minulých letech k navýšení nákladů na provoz kanalizace a čištění odpadních vod. Pokud by měla být výše stočného
kalkulována dle skutečných nákladů, potom by se stočné vyhouplo na částku přes 22 Kč za m3 bez DPH. V případě, že bychom
do ceny započítali odpisy a vytváření rezervy na obnovu kanalizace dle její skutečné hodnoty, dostali bychom se se stočným nad
hranicí 40 Kč za m3. Jelikož ale do dnešního dne nejsou stále připojeni všichni občané a navýšením stočného bychom trestali
pouze ty poctivě připojené, rozhodlo se zastupitelstvo ponechat stočné ve výši 13,71 Kč za m3 bez DPH. Je ale více než jasné, že
se v blízké budoucnosti nevyhneme navýšení stočného o několik korun. V nadcházejících dnech ve svých schránkách objevíte
fakturu za stočné za 2. pololetí roku 2014. Z naší strany není záměrem nechávat fakturaci až na poslední chvíli a přinést Vám ji
jako pod stromeček, ale z technických důvodů nejsme schopni získat potřebné údaje o spotřebě vody od Vodohospodářské
obchodní společnosti v Jičíně dříve. I přes nevhodné načasování Vás však žádám o včasnou úhradu faktur, abychom tak předešli
nepříjemnostem a dalším administrativním krokům, které celkové náklady ještě dále navyšují.
V souvislosti s kanalizací bych Vás chtěl požádat ještě o pár dalších věcí. Kanalizační přípojka není odpadkový koš a termín
odpadní vody by měl vystihovat jejich obsah. V roce 2014 jsme na jednotlivých technologických objektech kanalizace
zaznamenali celou řadu poruch, které byly způsobeny zejména splachováním předmětů, které do kanalizace nepatří. Jedná se
zejména o hadry, mopy, vlhčené ubrousky, dětské pleny, rukavice a další. Tyto předměty ucpávají čerpadla, která se ucpou,
přehřejí a většinou nenávratně poškodí. Celý systém je potom vyřazen z provozu a jeho obnovení s sebou nese vysoké finanční
náklady. V nadcházejících měsících musíme proto přistoupit mj. k přestrojení čerpací stanice na horním konci, kam budeme
muset nainstalovat novou technologii v hodnotě téměř 100 tis. Kč. Pokud budou do kanalizace i nadále vhazovány předměty,
které do ní nepatří, může nás tato oprava čekat za několik měsíců znovu. A to se samozřejmě projeví také v ceně stočného nebo
to bude muset zaplatit obec z našich společných peněz. Dále bych chtěl vyzvat občany, kteří mají do splaškové kanalizace
svedeny dešťové vody, aby tato napojení odstranili. Všechna voda v kanalizaci je několikrát v průběhu čištění přečerpávána a
náklady na spotřebovanou elektrickou energii jsou velmi vysoké (činí zhruba třetinu výdajů). V průběhu nadcházejícího roku
přistoupíme u některých objektů ke kontrole odvádění dešťových vod a případné prohřešky budeme řešit. Samostatnou
kapitolou jsou objekty, které dosud nejsou napojeny na splaškovou kanalizaci. Zákon o vodách ukládá vlastníkům objektů
povinnost, pokud je to technicky možné, napojit se na kanalizaci. Tedy i v případě, že je k napojení a odvádění splaškových vod
nutné použít např. přečerpávací stanici. Kontrole v budoucnu neujdou tedy ani nenapojené objekty. Předejděte případným
problémům a dejte si tyto věci včas do pořádku, je to nejen ve Vašem zájmu, ale také v zájmu všech spoluobčanů.
Dalším významným bodem jednání bylo schválení výsledku výběrového řízení na provozovatele autokempu Lužany a
restaurace Koliba. Na základě zveřejněného záměru se k provozování autokempu přihlásil jediný zájemce, kterým je stávající
nájemce pan Tomáš Hůla. Stejně jako pro rok 2014 nabídl nájemné ve výši 330 580 Kč bez DPH. Jelikož jsme byli s činností
pana Hůly v roce 2014 spokojeni, schválili jsme uzavření smlouvy s panem Hůlou za obdobných podmínek na další 4 roky do
konce listopadu 2018. Podobná situace byla také v případě pronájmu restaurace Koliba. Zde se do výběrového řízení přihlásil
kromě stávajících nájemců p. Havlíkové a p. Těhníka ještě další uchazeč p. Metelka, který dokonce nabídl nájemné o 10 tis. Kč
vyšší a sponzorské dary místním spolkům ve výši 20 tis. Kč. I přesto, že by tato nabídka byla pro obec a její občany finančně
zajímavější, dalo nakonec zastupitelstvo přednost léty osvědčeným nájemcům, a schválilo smlouvu na pronájem Koliby do
konce listopadu 2018 za roční nájemné ve výši 120 tis. Kč bez DPH. Osobně bych chtěl oběma nájemníkům popřát, aby se jim
při podnikání dařilo alespoň tak, jako doposud. Věřím, že tato spolupráce bude přínosem nejen pro celou rekreační oblast a její
návštěvníky, ale také pro všechny občany obce Lužany.
Na závěr bych Vám chtěl popřát příjemné a klidné svátky ve společnosti svých nejbližších a v novém roce hodně zdraví a
pohody. A nezapomeňte, jsme tu pro Vás.
Martin Mitlöhner
Základní škola a Mateřská škola Lužany zvou všechny spoluobčany na vánoční zpívání v kostele, které se uskuteční ve čtvrtek
18. prosince 2014 od 18 hodin v kostele sv. Maří Magdalény v Lužanech. Vánoční atmosféru připomenou skladbami děti
z místní školy za doprovodu Mgr. Pavla Krčmárika. Drobné občerstvení pro Vás zajistí obecní úřad, všichni jste srdečně zváni.
Šachový oddíl TJ Sokol Lužany zve všechny šachisty na 37. tradiční Silvestrovský šachový turnaj, který se uskuteční ve
středu 31. prosince 2014 v hasičské zbrojnici.
Prezence účastníků je od 8 hodin. Zúčastnit se může
pouze prvních 100 zájemců.
Věřme, že se lužanským šachistům bude na turnaji
dařit stejně tak dobře, jako se jim doposud daří
v Regionálním přeboru – Západ, kde jsou po
odehraném čtvrtém kole na skvělém prvním místě.
Gratulujeme!
Lužanským hokejistům se stále nedaří chytit formu a v tabulce se drží předposlední na osmé pozici. Přijďte je povzbudit
k lepším výkonům v sobotu 20. 12. 2014 od 8 hodin na zápas s družstvem z Robous, ve čtvrtek 25. 12. 2014 od 19:30 na zápas
s družstvem z Kopidlna nebo v sobotu 27. 12. 2014 od 17 hodin na zápas s družstvem z Běchar.

