Zápis č. 20 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužany dne 12. 12. 2016
dne: 12. 12. 2016
začátek: 19.00 hod

místo konání: zasedací místnost OÚ Lužany
omluveni: J. Kašíková, T. Berger

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: J. Kašíková,
T. Berger. Jako ověřovatelé jsou navrženi: P. Tománek a J. Mikule
2016/20/1
OZ schválilo program zasedání a ověřovateli zápisu určilo P. Tománka a J. Mikuleho
Hlasování: schváleno
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 2 (P. Tománek, J. Mikule)
2) Obecně závazná vyhláška o poplatku za odpad
Výdaje na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu po odečtení příjmů z prodeje pytlů
činily v roce 2016 240 894 Kč. Rozpočítáno na poplatníky a objekty k individuální rekreaci
činí skutečné náklady na sběr a svoz na jednu osobu 360 Kč. Zákon umožňuje stanovit druhou
část poplatku ve výši až 250 Kč, kdy by celková výše poplatku činila 610 Kč. Protože jsou s
likvidací odpadu spojeny dalšími náklady (náklady na svoz separovaného komunálního
odpadu, administrativní náklady) a v roce 2016 zůstaly poplatky v nezměněné výši se základní
sazbou 410 Kč, navrhuji základní poplatek navýšit na 450 Kč za dospělého občana nebo
stavbu určenou k individuální rekreaci. Od poplatků za objekt budou i nadále osvobozeni
vlastníci těchto objektů, kteří mají v obci současně trvalý pobyt, osvobozeny budou dále
osoby ve výkony vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody, fyzické osoby žijící mimo trvalé
bydliště po dobu delší 6 měsíců, osoby s neznámým pobytem, s pobytem na ohlašovně, osoby
narozené v příslušném kalendářním roce, osoby s průkazem ZTP, ZTP/P, osoby s přiznaným
stupněm závislosti II až IV, osoby umístěné v dětském domově a podobných zařízeních,
nezaopatřené děti umístěné v domově pro osoby se zdravotním postižením nebo osoby
umístěné v domově pro osoby se zdravotním postižením, pro seniory apod.. Kromě toho je
v předkládané vyhlášce navrženo poskytnutí úlevy ve výši 100 Kč osobám mladším 15 let a
ve výši 200 Kč osobám s trvalým pobytem v č.p. 94 a 161. Navýšení neuhrazených poplatků
zůstává ve stávající výši.
2016/20/2
OZ vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
3) Rozpočet na rok 2017
Na úřední desce byl zveřejněn návrh rozpočtu na rok 2017. Zveřejněný návrh rozpočtu byl
ještě drobně upraven. Rozpočet počítá s příjmy ve výši 7 200 000 Kč. Příjmy tvoří především
daňové příjmy a příjmy z pronájmu nemovitostí. Rozpočet nepočítá s prodejem majetku.
Výdaje jsou naplánovány ve výši 8 200 000 Kč. V rozpočtu počítáme kromě běžných výdajů
s výdaji na opravu komunikace na dolním konci, přípravu dokumentace na vybudování
inženýrských sítí na obecních pozemcích, spolufinancován vybudování chodníku podél silnice

III/28437, instalaci měřičů rychlosti k silnici II/501, vybudován speciální učebny ve škole,
přípravu stavby hřiště na školní zahradě, projektovou dokumentací na rekonstrukci veřejného
osvětlení, zpracování nového územního plánu, výměnu oken a topení v budově obecního
úřadu a dokumentaci na revitalizaci rybníka ve středu obce. Rozpočet je předložen ke
schválení jako schodkový, přičemž schodek ve výši 1 000 000 bude kryt přebytkem
hospodaření roku 2016.
2016/20/3a
OZ schválilo upravený rozpočet obce Lužany na rok 2017 jako schodkový s příjmy
7 200 000 Kč a výdaji 8 200 000 Kč, přičemž schodek rozpočtu bude kryt přebytky
hospodaření z minulých let a jako závazné ukazatele určilo objem paragrafů, přičemž přesuny
mezi položkami uvnitř jednoho paragrafu při jeho nepřekročení jsou plně v kompetenci
starosty a účetní
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
2016/20/3b
OZ pověřilo starostu prováděním rozpočtových opatření spočívajících ve změně závazných
ukazatelů (objem paragrafů) až do částky 50 000 Kč v každém jednotlivém paragrafu
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
4) Rozpočtový výhled na období 2018 – 2020
Dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů má obec povinnost zpracovat
rozpočtový výhled. Předkládám tedy ke schválení zastupitelstvu obce rozpočtový výhled na
období 2018 – 2020.
2016/20/4
OZ schválilo rozpočtový výhled obce Lužany na období 2018 - 2020
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
5) Program rozvoje obce Lužany
Na minulém jednání zastupitelstva byl představen návrh Programu rozvoje obce Lužany. Do
návrhu byly zapracovány vznesené připomínky a návrh byl v podobě ke schválení zveřejněn
na internetových stránkách obce. Nyní předkládám návrh dokumentu zastupitelstvu ke
schválení.
2016/20/5
OZ schválilo Program rozvoje obce Lužany na období 2017 – 2021
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
6) Stanovení stočného na rok 2017
Celkové náklady na provoz kanalizace a čistírny odpadních vod v obci činily v roce 2016
celkem 477 tis. Kč bez DPH (vč. 185 tis. Kč odpisů). Rozpočítáno na předpokládané
množství fakturované vody 18 000 m3 činí skutečné náklady 30,47 Kč vč. DPH. Vzhledem
k tomu, že jsme již v minulých letech avizovali navýšení stočného, navrhuji od 1. 1. 2017
schválit stočné ve výši 15,65 Kč bez DPH za 1 m3 (tj. 18 Kč vč. DPH). V kempu činily

náklady na čištění odpadních vod v roce 2016 celkem 40 660 Kč bez DPH, vyčistilo se cca
1 700 m3. Náklad na 1 m3 činí 23,92 Kč bez DPH na m3. Na základě skutečnosti roku 2016
navrhuji pro rok 2017 stanovit příspěvek na čištění odpadních vod v autokempu na částku
24,70 Kč bez DPH za 1 m3.
2016/20/6a
OZ schválilo stočné ve výši 15,65 Kč bez DPH s účinností od 1. 1. 2017
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
2016/20/6b
OZ schválilo příspěvek na likvidaci odpadních vod v autokempu ve výši 24,70 Kč bez DPH
s účinností od 1. 1. 2017
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
M. Hofman – je třeba zajistit kontrolu, zda občané nevypouští dešťové vody do kanalizace,
aby se nám nezvyšovaly náklady
7) Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
Vyhláškou o nočním klidu jsme se zabývali jim v září letošního roku. Na základě výzvy, aby
se občané k projednávané problematice vyjádřili, jsem obdržel vyjádření Ing. Bergera a paní
Bergerové a pana Jíny. Bergrovi ve svém vyjádření nesouhlasí s požadavkem na zkrácení
doby nočního klidu v období od 1. 5. do 30. 9. na dobu od 2:00 do 6:00, ani s požadavkem na
zkrácení doby nočního klidu v tomto období na dobu od 0:00 do 6:00, který byl vznesen
v průběhu zasedání zastupitelstva dne 29. 9. 2016. Pan Jína následně požádal obec dopisem o
zkrácení doby nočního klidu na období od 1. 5. 2017 do 30. 9. 2017, a to každý pátek, sobotu
a každý večer před dnem státního svátku, na dobu od 0:00 do 6:00. Protože by měl být noční
klid zkrácen pouze ve výjimečných případech, kdy zájem na ochranu klidu převýší jiný
veřejně prospěšný zájem, navrhuji zkrátit noční klid v noci z 31. 12. na 1. 1., v noci z 30. 4. na
1. 5., v průběhu Pouťového odpoledne (noc ze soboty na neděli v týdnu svátku Magdalény,
zpravidla předposlední červencový víkend) na dobu od 0:00 do 6:00 a v době pořádání
Motoparty (noc z pátku na sobotu a ze soboty na neděli zpravidla poslední srpnový víkend) na
dobu od 3:00 do 6:00. Přijetím této vyhlášky, ani přijetím zákona, není nijak dotčeno právo
občanů na pořádání soukromých oslav, ani právo podnikatelů svobodně podnikat např.
v pohostinství, jejich akce mohou pokračovat i po 22. hodině, pouze nesmí rušit noční klid.
M. Zapadlo – četl jsem zákon, je třeba zjistit, co je noční klid, chtělo by to vyjádření hygieny,
hluk dělá i potok a překračuje povolené limity
M. Mitlöhner – rušení nočního klidu řeší Policie ČR a příslušný odbor Městského úřadu
v Jičíně, který pro nás na základě veřejnoprávní smlouvy projednává přestupkovou agendu,
záleží na posouzení těchto orgánů, vyjádření hygieny je v tomto ohledu nepodstatné
J. Berger – zákonem je stanovena maximální přípustná hodnota hluku
M. Bergerová – stačí, když vedle sedí tři opilí lidé a u nás na zahradě se nedá být
J. Mikule – vy v objektu trvale bydlíte?
P. Provazník – pokud se lidé normálně baví, žádnou legislativu neporušují
M. Bergerová – to je možné, ale nedá se zde být, ostatní sousedé s provozem Septiku také
nesouhlasí, ale bojí se vyjádřit, konkrétně pan Zapadlo dělá velký hluk
M. Zapadlo – bylo by vhodné, abyste nikoho nenapadala

O. Jínová – pokud má někdo s provozem Septiku problém, nemusí se bát a může mi to sdělit
J. Berger – bylo nám vyhrožováno zabitím, pod kola nám někdo sypal hřebíky
O. Jínová – pokud by to bylo možné, můžeme se normálně domluvit, spor je historický;
provoz v Septiku se vymkne kontrole 3x za rok, vždy to řešíme
J. Berger – ve stavebním povolení byly dány podmínky, za kterých jsme s povolením Septiku
souhlasili (otevírací doba, prostor pro kouření), tyto podmínky nejdou dodržovány
J. Mikule – prostor kolem Septiku je zahrada, provozovna je uvnitř a pod pergolou, tam je
možné provoz upravovat, na ostatních místech zahrady ne
M. Zapadlo – otevírací dobu schvaluje hygiena, není to věc stavebního úřadu
M. Mitlöhner – diskuse by se měla vrátit k předmětu jednání, kterým je vyhláška o nočním
klidu, nebavíme se pouze o Septiku
M. Zapadlo – četl jsem zákon, o změnu nočního klidu můžeme požádat kdykoliv
M. Mitlöhner – ano
J. Berger – v minulosti byla sepsána protizákonná petice, aby provoz Septiku byl provozován
nad rámec zákona, vedoucí přestupkového oddělení jasně stanovil, že je to nesmysl, nyní je
snaha tuto petici oživit, vážím si vyjádření, že oslava svátků a narozenin není zákonem
chráněným veřejným zájmem, věřím, že slovo platí
M. Mitlöhner – obec dává pouze rámec, řešení případných pochybení je v kompetenci Policie
ČR a obce, resp. Městského úřadu v Jičíně, který pro nás tuto agendu zajišťuje; petice
požadovala zasáhnout do stavebního povolení, ale stavební úřad se musí řídit platnou
legislativou, proto se domnívám, že z tohoto důvodu byla petice označena za zbytečnou;
domnívám se, že měla spíše symbolický charakter
M. Bergerová – petice pouze podněcovala občany proti rodině Bergerových
J. Berger – když vedl Septik pan Hofman, tak zde byl klid, což jsme ocenili
M. Bergerová – kvůli dvěma lidem, kteří chtějí pít, přece nebudou trpět všichni ostatní; když
bude po desáté hodině v Septiku nepořádek, budu volat k řešení Policii
J. Berger – proč zde není vedoucí provozovny?
O. Jínová – je v práci
M. Mitlöhner – uvědomme si, že neřešíme Septik, ale řešíme noční klid; nejen Septik může
být zdrojem rušení nočního klidu; ani kdyby se zavřel Septik, není to zárukou toho, že bude
dodržován noční klid
J. Berger – petici mám k dispozici, jsou zde podepsáni lidé, kteří nevěděli, o co jde, bylo jim
řečeno, že povolení Septiku nechceme povolit, ale my jsme souhlasili, pouze za určitých
podmínek
M. Mitlöhner – pokud nikdo nic dalšího nemá, požádám o hlasování
2016/20/7
OZ vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o nočním klidu
Hlasování: neschváleno
Pro: 3 (Mitlöhner, Kučerová, Provazník) Proti: 3 (Hofman, Mikule, Mach) Zdržel se: 1
(Mach)
M. Hofman – slyšel jsem, že by měla vyjít novela zákona, tak se vyhláškou můžeme zabývat
později
J. Berger – toto je obcházení zákona, od 1. 10. měly obce povinnost přijmout vyhlášku
M. Mitlöhner – obce nemají povinnost, ale možnost; nepřijetím vyhlášky platí povinnost
dodržovat noční klid v zákonem stanovené době bez jakýchkoliv výjimek; pokud někdo bude
sedět na zahradě do rána a nebude rušit noční klid, tak je to v souladu se zákonem a má na to
právo

M. Zapadlo – chtěl bych se zeptat na něco, co nesouvisí s nočním klidem, lidé trpí na záplavy
a vy jste nesouhlasili s úpravou toku
J. Berger – zeptejte se na příslušném úřadě
M. Bergerová – toto jsou výmysly ze Septiku, my jsme souhlas podepsali
J. Mikule – na jakou vodu jste souhlas podepsali?
J. Berger – v našem úseku bude koryto upraveno na desetiletou vodu, ve zbytku na
dvacetiletou, bylo to upraveno kvůli mostku
M. Bergerová – nikdy zde tolik vody nebylo, na přívalové deště nepomůže žádná regulace,
původně měl být celý úsek upraven na desetiletou vodu, ale aby získali dotace, změnili projekt
na dvacetiletou vodu a chtěli udělat pětimetrové koryto
J. Berger – vše je vykolíkované a rozhodnuté
J. Mikule – obec Vám nabídla prostředky na opravu mostu a vy jste stejně odmítl
J. Berger – most by neměl stejnou nosnost, my jsme chtěli most, který by odpovídal
stávajícím parametrům
P. Provazník – vy jste si zachránili vlastní pozemek, na ostatní příliš ohledy neberete
M. Mitlöhner – kolíky nevyznačují stavbu, ale hranice pozemků, které obec prodala
M. Bergerová – koryto bude široké pět metrů, budou muset být odstraněny stromy, je to
zbytečné, je to jen kvůli tomu, aby Lesy dostali dotaci
P. Provazník – velikost koryta byla vypočítána odborníky, to lze těžko hodnotit
J. Berger – na jednání s Lesy se dohodlo toto řešení, obec nám nabídla vybudování lávky za
60 tis., to je nevyhovující
M. Hofman – obec nabídla peníze na rekonstrukci mostku, a těm, kteří na tuto nabídku
nepřistoupí, nabídla vybudování lávky; Lesy slíbily, že udělají boky, tato částka měla být
pouze na mostovku
J. Mikule – most za tyto peníze by byl pro Vaše účely dostačující
M. Bergerová – Lesy chtěli potok udělat na desetiletou vodu v celém úseku, ale kvůli dotaci
se rozhodli koryto udělat širší, původní šířka koryta by stačila
M. Mitlöhner – celý úsek měl být na dvacetiletou vodu a na základě nesouhlasu byl upraven
M. Zapadlo – svým postojem pouze působíte potíže lidem, kteří zde trvale žijí; já za ty lidi
bojuju; chtěl jsem se zeptat, zda náhodou nemáte dešťovou vodu svedenou do kanalizace
M. Bergerová – máme dešťovou vodu svedenou do potoka
8) Pronájem bytů a společenské místnosti
S koncem roku končí nájemní smlouvy na pronájem bytu v hasičské zbrojnici a v kině a
společenské místnosti v kině. Protože se stávající nájemníci osvědčili a nebyla na základě
zveřejněných záměrů předložena žádná jiná nabídka, navrhuji prodloužit stávající smlouvy do
31. 12. 2017 za stávajících podmínek.
2016/20/8a
OZ schválilo Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 30. 4. 2013 uzavřený s p. Josefem
Kalinou
Hlasování: schváleno
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 (P. Tománek)
2016/20/8b
OZ schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 29. 8. 2016
uzavřenou s p. Michalem Mužíkem
Hlasování: schváleno
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 (P. Tománek)

2016/20/8c
OZ schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 27. 7. 2016 uzavřenou s Terezou
a Michalem Mužíkovými
Hlasování: schváleno
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
9) Dotace z rozpočtu obce Lužany na rok 2017
Dotace TJ Sokol Lužany
O poskytnutí neinvestiční dotace na činnost a dotace na úpravy areálu fotbalového hřiště nás
požádal TJ Sokol Lužany. Na činnost jednotlivých oddílů v roce 2017 navrhuji v souladu
s žádostí poskytnout dotaci ve výši 85 tis. Kč, stejně tak na úpravy areálu fotbalového hřiště
dotaci ve výši 60 tis. Kč. V roce 2017 budou z dotace provedeny opravy vodovodu, provedena
výměna venkovních dveří a nákup laviček.
2016/20/9a
OZ schválilo poskytnutí dotace na činnost oddílů TJ Sokol Lužany v roce 2017 ve výši 85 000
Kč z rozpočtu na rok 2017 a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu obce Lužany uzavřenou s TJ Sokol Lužany, IČ: 44477180
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
2016/20/9b
OZ schválilo poskytnutí dotace na úprav areálu fotbalového hřiště TJ Sokol Lužany v roce
2017 ve výši 60 000 Kč z rozpočtu na rok 2017 a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Lužany uzavřenou s TJ Sokol Lužany, IČ: 44477180
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Dar SDH Lužany
Sbor dobrovolných hasičů Lužany požádal obec o poskytnutí daru z rozpočtu obce ve výši
5 000 Kč. Dar bude využit na zajištění činnosti SDH v roce 2017.
2016/20/9c
OZ schválilo poskytnutí daru z rozpočtu obce Lužany ve výši 5 000 Kč na zajištění činnosti
SDH v roce 2017 z rozpočtu na rok 2017 a Darovací smlouvu uzavřenou se Sborem
dobrovolných hasičů Lužany, IČ: 64814661
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
10) Různé
Smlouva o právu provést stavbu knn Úlibice
Společnost ELPROM CZ s.r.o. projektuje pro společnost ČEZ Distribuce a.s. stavbu
elektrického vedení vysokého napětí. Stavba je vyprojektována na pozemcích ve vlastnictví
obce, konkrétně se jedná o pozemky p. č. 1216/1 v k. ú. Lužany u Jičína a pozemky p. č.
470/21, 473 a 474/3 v k. ú. Úlibice. Na pozemcích bude umístěno podzemní vedení vysokého
napětí a vyměněn jeden betonový sloup. Navrhuji požadovat náhradu za zřízení věcného
břemene ve výši 3 000 Kč bez DPH za pozemky v k. ú. Lužany u Jičína a náhradu ve výši
27 000 Kč bez DPH za pozemky v k. ú. Úlibice. Podpisem smluv se zavazujeme uzavřít po

dokončení stavby smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení, umístění a
provozování zařízení distribuční soustavy na výše uvedených pozemcích.
2016/20/10a
OZ schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV- 12-2002085/VB/21 „Úlibice, Obec Úlibice, 17 RD –
kvn, TS, knn“ uzavřenou se společností ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
2016/20/10b
OZ schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV- 12-2002085/VB/22 „Úlibice, Obec Úlibice, 17 RD –
kvn, TS, knn“ uzavřenou se společností ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Výběrové řízení na výstavbu chodníku
Stavební povolení na vybudování I. etapy chodníku podíl silnice III/28437 je vydáno, nyní
čekáme na nabytí právní moci a v lednu budeme podávat žádost o dotaci. Abychom byli
připraveni na realizaci, navrhuji vypsat výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Jako
jediné hodnotící kritérium navrhuji nabídkovou cenu. V referencích budeme vyžadovat
seznam minimálně 3 zakázek s objeme prací ve výši 2 mil. Kč v uplynulých 5 letech a
současně doklad o autorizaci v oboru dopravních staveb. Jako členy výběrové komise navrhuji
J. Mikuleho, P. Macha a M. Hofmana, jako náhradníky P. Provazníka a J. Kašíkovou.
2016/20/10c
OZ schválilo zadávací dokumentaci na akci „Chodník podél silnice III/28437 – I. etapa“ a
jako členy komise otevírání obálek a hodnocení nabídek určilo J. Mikuleho, P. Macha a M.
Hofmana, jako náhradníky P. Provazníka a J. Kašíkovou
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Výběrové řízení na provedení stavebních úprav ve škole
Na podzim jsme se neúspěšně pokusili vybrat dodavatele úprav ve škole. Navrhuji výběrové
řízení realizovat znovu s tím, že bude rozhodující nabídková cena a termín ukončení bude
stanoven do 31. 3. 2017.
2016/20/10d
OZ vzalo na vědomí informaci o vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací ve
škole a jako členy komise otevírání obálek a hodnocení nabídek určilo J. Kučerovou, P.
Macha a P. Tománka, jako náhradníky P. Provazníka a J. Kašíkovou
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Rozpočtové opatření č. 7/2016
S ohledem na vývoj příjmů a výdajů předkládám zastupitelstvu ke schválení následující
rozpočtové opatření č. 7/2016:

Par
Pol
0000
1111
0000
1112
0000
1211
0000
1361
0000
1511
0000
4116
3725
5512
Příjmy celkem
Financování:
Par
Pol
8115
Financování celkem

Změna
130 000,00
-30 000,00
240 000,00
1 400,00
70 000,00
21 776,00
23 800,00
11 200,00
468 176,00
Změna
-468 176,00
-468 176,00

Popis
DPFO ze závislé činnosti
DPFO ze SVČ
DPH
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Ostatní NINV přijaté transfery ze SR (dotace z ÚP)
Využívání a zneškodňování KO (příspěvky od EKO-KOMu)
Požární ochrana – dobrovolná část (náhrada za zásah oři autonehodě)

Popis
Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků

2016/20/10e
OZ schválilo rozpočtové opatření č. 7/2016
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Žádost o vrácení části kupní ceny
Manželé Kyselovi koupili v roce 2005 od obce pozemek p.č. 294/1 o výměře 378 m2
v k. ú. Lužany u Jičína za částku 756 Kč. V roce 2015 proběhla digitalizace katastrální mapy a
výměra pozemku byla upravena na 307 m2 (došlo ke zmenšení výměry o 71 m2). V tuto
chvíli žádají obec o vrácení přeplatku (neoprávněného obohacení obce). Vzhledem k tomu, že
pozemek byl oddělen geometrickým plánem zpracovaným úředně oprávněným
zeměměřičským inženýrem, navrhuji tuto žádost zamítnout.
2016/20/10f
OZ zamítlo žádost manželů Kyselových o vrácení přeplatku za pozemek p.č. 294/1 v k.ú.
Lužany u Jičína
Hlasování: schváleno
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 (P. Tománek)
11) Závěr
- Starosta ukončil zasedání ve 20:35 hod.
V Lužanech 12. 12. 2016

Schválil: M. Mitlöhner

Zapsal: M. Mitlöhner

Ověřili: P. Tománek, J. Mikule

