Zápis č. 9 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužany dne 29. 9. 2015
dne: 29. 9. 2015
začátek: 19.00 hod

místo konání: zasedací místnost OÚ Lužany
omluveni: J. Mikule

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. Mikule. Jako
ověřovatelé jsou navrženi: P. Tománek a P. Mach
2015/9/1
OZ schválilo program zasedání a ověřovateli zápisu určilo P. Tománka a P. Macha.
Hlasování: schváleno
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 2 (P. Tománek, P. Mach)
2) Pozemkové záležitosti
Pronájem zemědělských pozemků
Po projednání možnosti pronájmu části zemědělských pozemků s jednotlivými zemědělskými
subjekty jsme došli k závěru, že bude vhodné vypovědět celou stávající nájemní smlouvu
uzavřenou s Lužanskou zemědělskou a.s. a pronajmout všechny zemědělské pozemky jako
celek. V případě, že podáme výpověď do konce toho září, bude možné pozemky pronajmout
od 1. 10. 2016. Navrhuji tedy revokovat usnesení č. 2015/8/3b.
2015/9/2
OZ revokuje usnesení č. 2015/8/3b ze dne 14. 9. 2015 takto: OZ schválilo podání výpovědi
z nájemní (pachtovní) smlouvy č. 900259 Lužanské zemědělské a.s.
Hlasování: pro – schváleno
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
3) Dokumentace na výstavbu chodníku
V srpnu byla vypsána výzva k podání nabídek na zpracování projektové dokumentace na
výstavbu chodníku od Marijány ke Kracíkovým. Celkem se sešly 3 nabídky. Z toho jeden
uchazeč nedoložil splnění technických kvalifikačních předpokladů (nedoložil reference o
3 obdobných zakázkách s hodnotou 200 tis. Kč za uplynulé 3 roky) a byl vyloučen z účasti
v zadávacím řízení. Po vyhodnocení nabídek zbývajících uchazečů bylo hodnotící komisí
stanoveno následující pořadí: Projektservis Jičín, s.r.o. (cena 197 986,25 Kč), FORVIA CZ
s.r.o. (cena 264 285,00 Kč). Jako hodnotící kritérium byla zvolena ekonomická výhodnost
nabídky s kritérii: 90% nabídková cena a 10% hodinová sazba za autorský dozor.
2015/9/3
OZ schválilo výsledek výběrového řízení a smlouvu o dílo na zpracování projektové
dokumentace na výstavbu chodníků uzavřenou se společností Projekservis Jičín, spol. s r.o.,
IČ: 25297538
Hlasování: pro – schváleno
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

4) Různé
Dotace na opravu kostela
Vlastník kostela v Lužanech Římskokatolická farnost Železnice požádala o poskytnutí dotace
na opravu věže kostela ve výši 100 tis. Kč. Oprava věže kostela byla provedena v roce 2007,
nátěr byl proveden vápennou barvou. Tato barva se vzhledem k nevhodnému
technologickému postupu smývá a fasáda je na některých místech poškozena. S ohledem na
dokončené opravy opláštění hlavní lodě kostela by bylo vhodné nyní provést opravy také
fasády věže a barevně i technologicky sjednotit nátěr celého pláště. Oprava bude dokončena
do konce června 2016.
2015/9/4a
OZ schválilo poskytnutí neinvestiční dotace na opravu věže kostela ve výš 100 tis. Kč a
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou s Římskokatolickou farností Železnice,
IČ: 44478836
Hlasování: pro – schváleno
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Nabídka na dodávky elektrické energie
Smlouva na dodávky elektrické energie, kterou máme se společností Amper Market, je platná
do konce letošního roku. Z toho důvodu jsme oslovili několik společností se žádostí o
zpracování cenové nabídky. Nejlépe opět vychází nabídka společnosti Amper Market, která
nám nabízí dvě varianty, jedna na rok 2016, druhá na období 2016 – 2017, kdy je jednotková
cena nižší cca o 1 %. Vzhledem k tomu, že se ceny elektrické energie stále ještě snižují,
navrhuji tedy akceptovat nabídku společnosti Amper Market na rok 2016.
2015/9/4b
OZ schválilo nabídku společnosti Amper Market na dodávky elektrické energie na rok 2016
Hlasování: pro – schváleno
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
5) Závěr
- Starosta ukončil zasedání v 19.15 hod.
V Lužanech 29. 9. 2015

Schválil: M. Mitlöhner

Zapsal: M. Mitlöhner, J. Kašíková

Ověřili: P. Tománek, P. Mach

