Zápis č. 17 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužany dne 22. 8. 2016
místo konání: zasedací místnost OÚ Lužany
omluveni: P. Tománek

dne: 22. 8. 2016
začátek: 19.00 hod

1) Zahájení
Starosta zahájil zasedání, konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a
zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Zápis z minulého jednání byl ověřen. Starosta seznámil
přítomné s navrženým programem. Z dnešního jednání se omlouvá: P. Tománek. Jako
ověřovatelé jsou navrženi: M. Hofman a J. Kučerová
2016/17/1
OZ schválilo program zasedání a ověřovateli zápisu určilo M. Hofmana a J. Kučerovou
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1 (J. Kučerová)
2) Rozpočtové opatření č. 4/2016
Překládám ke schválení následující rozpočtové opatření:
Par
Pol
0000
1122
0000
1341
0000
1351
3612
3639
3722
6171
6402
Příjmy celkem
Výdaje:
Par
Pol
2310
3399
3419
3421
3639
3745
6171
6399
Výdaje celkem

Změna
685 520,00
200,00
5 000,00
29 500,00
20 200,00
800,00
6 500,00
11 740,00
759 460,00
Změna
15 000,00
15 000,00
50 000,00
3 000,00
5 785,00
130 000,00
- 105 633,00
646 308,00
759 460,00

Popis
Daň z příjmů PO za obce
Poplatek ze psů
Odvod z loterií a podobných her
Bytové hospodářství (pronájem bytu v kině vč. jistiny)
Komunální služby a územní rozvoj (pronájem pozemků)
Sběr a svoz komunálních odpadů (prodej pytlů, popelnic)
Činnost místní správy (prodej zboží)
Finanční vypořádání minulých let (vratky dotací)

Popis
Pitná voda (připojovací sady na vodovodu ve vlastnictví obce)
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků (balíčky, pouť)
Ostatní tělovýchovná činnost (nákup fotbalových branek)
Využití volného času dětí a mládeže (dotace MC Kapička)
Komunální služby a územní rozvoj
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (lípy u kapličky, PD na rybník)
Činnost místní správy (nespecifikované rezervy)
Ostatní finanční operace (platba daně z příjmů za obec)

2016/17/2
OZ schválilo rozpočtové opatření č. 4/2016
Hlasování: schváleno
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
3) Příspěvek TJ Sokol Lužany
TJ Sokol Lužany požádala o dotaci ve výši 92 515,- Kč. Dotace bude použita na údržbu
fotbalových kabin (výměna vodovodních baterií, výměna podlahové krytiny), instalaci herních
prvků, výrobu laviček a nákup 2ks fotbalových branek pro přípravku.

2016/17/3
OZ schválilo poskytnutí dotace TJ Sokol Lužany v souhrnné výši 92 515,- Kč a Veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou s TJ Sokol Lužany, IČ: 44477180
Hlasování: schváleno
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
4) Různé
Pasport místních komunikací
Byl dokončen pasport místních komunikací. Na základě tohoto pasportu bude připravena
vyhláška o zařazení jednotlivých komunikací do příslušných kategorií.
2016/17/4a
OZ vzalo na vědomí pasport místních komunikací
Hlasování: schváleno
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Vyúčtování dotací na vybudování kanalizačních přípojek
Zastupitelstvo doposud schválilo poskytnutí dvou dotací na vybudování kanalizačních přípojek.
Akce u č. p. 24 je již dokončena a příjemce předkládá vyúčtování zastupitelstvu ke schválení. Po
schválení vyúčtování bude příslušná částka započtena proti faktuře. Pan Pavel Růžička předložil
vyúčtování na částku 15 198 Kč. Akce u č. p. 20 je také dokončena, ale vyúčtování bude
předloženo po dokončení opravy živičného povrchu.
2016/17/4b
OZ schválilo vyúčtování dotace na výstavbu kanalizační přípojky předložené p. Pavlem
Růžičkou ve výši 15 198 Kč
Hlasování: schváleno
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Prodej pozemků u rybníka Marešák
Společnost Lesy České republiky nás před časem požádala o prodej pozemků pod rybníkem
Marešák a v přilehlém okolí. Od posledního jednání došlo k doplnění o několik dalších
pozemků, proto bych chtěl zveřejnění záměru projednat znovu. Jedná se především o pozemky
pod hrází a pod potokem pod hrází, pozemek p. č. 1100/46 je zatopen nádrží. Celková
nabídková cena činí 156 160,- Kč za pozemky a porosty (bez pozemku p. č. 1100/46, který jsme
k prodeji neodsouhlasili).
2016/17/4c
OZ revokovalo usnesení č. 2016/16/7g takto: OZ schválilo záměr prodat pozemky st. p. č. 389 a
395 a p. č. 1100/25, 1100/26, 1100/54, 1100/55, 1100/56, 1100/57 a 1100/58 v k. ú. Lužany u
Jičína
Hlasování: nepřijato
Pro: 4 Proti: 3 (P. Provazník, J. Mikule, M. Hofman) Zdržel se: 1 (J. Kašíková)
J. Mikule – navrhuji prodat všechny pozemky, o které má společnost zájem
2016/17/4d
OZ revokovalo usnesení č. 2016/16/7g takto: OZ schválilo záměr prodat pozemky st. p. č. 389 a
395 a p. č. 1100/25, 1100/26, 1100/46, 1100/54, 1100/55, 1100/56, 1100/57 a 1100/58 v k. ú.
Lužany u Jičína

Hlasování: zamítnuto
Pro: 2 (P. Mach, J. Mikule) Proti: 5 Zdržel se: 1 (J. Kašíková)
J. Kašíková – navrhuji hlasovat o tom, že budeme revokovat minulé usnesení a nebudeme
prodávat žádný z pozemků
2016/17/4e
OZ revokovalo usnesení č. 2016/16/7g
Hlasování: schváleno
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Prodej komunikace Štěrba
Mgr. Štěrba požádal o prodej části pozemku p. č. 1501/1 před objektem č. p. 45. Jedná se o
pozemek pod místní komunikací o přepokládané výměře 120 m2. Součástí prodeje by byla také
úprava vlastnických práv k napojení této komunikace na komunikaci III. třídy. Hlavním
důvodem jeho žádosti je úprava cesty k domu č. p. 45, kterou je ochoten po prodeji provést na
vlastní náklady. V případě, že obec nebude s prodejem souhlasit (došlo by totiž k prodeji
pozemku pod místní komunikací a k jejímu přerušení), žádá o provedení úpravy komunikace a
zajištění její sjízdnosti. Pokud se rozhodneme komunikaci upravit, bylo by vhodné zadat
zpracování projektové dokumentace a rozhodnout, jakým způsobem budeme komunikaci
upravovat. Zda ji spravíme pouze navezením štěrku, případně zda obnovíme celou konstrukci
vozovky a následně také štěrkový, případně živičný povrch.
2016/17/4f
OZ schválilo záměr provést opravu místní komunikace na pozemku p. č. 1501/1
Hlasování: schváleno
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Úpravy ve škole
V červenci byla dokončena projektová dokumentace na úpravu stávající ředitelny na učebnu pro
dělené hodiny. Rozpočtované náklady na provedení stavebních prací činí 310 tis. Kč, po
výběrovém řízení a připočtení nákladů na nákup vybavení učebny a ředitelny se můžeme
pohybovat kolem 400 tis. Kč. I přesto, že se pro školní rok 2016/2017 poměrně zásadně sníží
počet dětí na cca 22 v MŠ a 31 v ZŠ, je dle vyjádření ředitelky tato učebna nezbytná pro výuku
v dělených hodinách. V první třídě (1. – 2. ročník) by mělo být totiž celkem 18 dětí, které by
bylo vhodné vyučovat v základních předmětech odděleně. Vzhledem blížícímu se začátku
školního roku navrhuji vyhlásit výběrové řízení a připravit projekt k realizaci na podzim
letošního roku. Součástí projektu je vybourání polopříčky v ředitelně, výměna podlah, nový
podhled, elektroinstalace a nucené odvětrávání prostor.
M. Tringelová – Ke konci prázdnin nám bylo oznámeno, že nám odcházejí dva žáci, kteří měli
jít do páté třídy, je to nepříjemná situace, rodiče nám nedali dopředu vědět, jsou objednané knihy
a lavice. Dva žáci páté třídy nám počet dětí do budoucna neovlivní. V červnu jsem musela
odmítat děti z okolních obcí. Po dohodě s obcí jsme přistoupili k tomu, že je potřeba do příštích
let zajistit školu pro místní děti, i z tohoto důvodu jsme upravovali počet žáků přijímaných od
prvního ročníku. Samozřejmě jsme tím chtěli v první řadě zajistit efektivní výuku, aby nebylo
např. 15 dětí v prvním ročníku. Myslím si, že jsme jako škola vyšly vstříc úplně ve všem. Pro
příští rok budeme (pokud neodejdou děti jinam) na 40 žácích, z čehož celková kapacita školy je
45 dětí. V dalších třech letech očekáváme naplnění kapacity. Letos od září je první a druhý
ročník po 9 žácích. Celkově tedy bude 18 žáků v jedné třídě. Při takovémto počtu je těžké

vyučovat češtinu a podobně a učebna pro dělené hodiny je nezbytná. V tuto chvíli jsou již
objednané lavice.
M. Hofman – Myslím si, že když budou mít dělené hodiny, tak to bude lepší.
M. Tringelová – Poskytujeme dobrou výchovu a vzdělávání a myslím si, že není reálný důvod,
aby nám odcházely další děti. Do budoucna to má celé smysl.
T. Berger – Jakákoliv investice do vzdělání dětí se nám vyplatí.
M. Tringelová – Jde o kvalitu vzdělávání, kterou zvýšíme už i tou malou učebnou. Na zástup
jsme měli v MŠ Markétu Barancovou, která bude přijata na pozici vychovatelky a zahajuje
studium učitelství na vysoké škole. To znamená, že se nám rýsuje další plně vzdělaná paní
učitelka, kterou můžeme využít na výuku některých hodin. Nová učebna bude využita na hodiny
angličtiny, kde je dělení velmi vhodné, dále i na odpolední kroužky.
J. Kučerová – Učebna může být využita pro jednotlivce, kteří mají individuální plán.
M. Mitlöhner – Bude dostatek prostředků na platy?
M. Tringelová – V současné jsou nastaveny úvazky tak, aby to odpovídalo počtu dětí.
2016/17/4g
OZ schválilo záměr vypsat výběrové řízení na dodávku stavebních prací v rámci úpravy
ředitelny ve škole a jako členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek stanovuje p. J.
Kučerovou, P. Tománka a P. Macha (jako náhradníky J. Kašíkovou a P. Provazníka)
Hlasování: schváleno
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Dešťová kanalizace podél cesty 1471/1
Po delší době bylo vydáno stavební povolení. Dešťová kanalizace pod Marijánou letos plnila bez
problémů svůj účel, ale protože jsme zaplatili již poměrně značnou sumu za vydání povolení a
předpokládané náklady na realizaci činí 150 tis. Kč, navrhuji vypsat výběrové řízení a výstavbu
provést.
2016/17/4h
OZ schválilo záměr vypsat výběrové řízení akci „Dešťová kanalizace podél cesty 1471/1“ a jako
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek stanovuje p. J. Kučerovou, P. Tománka
a P. Macha (jako náhradníky J. Kašíkovou a P. Provazníka)
Hlasování: schváleno
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Žádost o dotaci na výdaje JSDH Lužany
Začátkem září je třeba požádat o poskytnutí dotace za odbornou přípravu, uskutečněné zásahy a
neinvestiční vybavení pro JSDH Lužany.
2016/17/4i
OZ schválilo podání žádosti o dotaci na výdaje JSDH Lužany
Hlasování: schváleno
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
5) Závěr
- Starosta ukončil zasedání ve 20:00 hod.
V Lužanech 22. 8. 2016

Schválil: M. Mitlöhner

Zapsal: M. Mitlöhner

Ověřili: M. Hofman, J. Kučerová

