Zápis č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužany dne 3. 11. 2014
dne: 3. 11. 2014
začátek: 19.00 hod

místo konání: zasedací místnost OÚ Lužany
omluveni: -

Starosta zahájil zasedání, konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a
zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Jednání bude řídit do doby zvolení nového starosty
dosavadní starosta obce M. Mitlöhner.
1) Slib členů zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích, vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že
odmítnutí složit slib, nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu dle § 55
zákona o volbách. Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69
odst. 2 zákona o obcích "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že
svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města a jejich občanů a řídit se Ústavou a
zákony České republiky" a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu
pronesením slova "slibuji" a podpisem na připraveném archu. Žádný člen zastupitelstva
neodmítl složit slib a ani nesložil slib s výhradou.
Předsedající seznámil přítomné s programem. Jako ověřovatelé jsou navrženi: M. Hofman a
J. Kučerová.
2014/1/1
OZ schválilo program zasedání a ověřovateli zápisu určilo M. Hofmana a J. Kučerová
Hlasování:
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 – schváleno
2) Volba starosty, místostarosty, stanovení předsedů a členů výborů
M. Mitlöhner – chtěl bych v tuto chvíli poděkovat všem občanům za důvěru, kterou mně i
ostatním zastupitelům svou volbou vyjádřili. Věřím, že nejen pro mne, ale i pro ostatní
zastupitele je to velký závazek. Chtěl bych požádat jednotlivé zastupitele, aby občany
seznámili se svou představou o činnosti v zastupitelstvu obce a o směřování obce.
Martin Mitlöhner – rád bych pokračoval ve funkci uvolněného starosty; dokončení opravy
kostela (vnější část), výstavba chodníků, dokončení prodeje pozemků pod vodojemem,
zasíťování pozemků za Mádlovými, nový územní plán, kulturní a spolková činnost minimálně
jako doposud
Pavel Provazník – dokončení pláště kostela, chodníky, pozemky za Mádlovými, hřiště pro
sportovce; je rád, že se sportovci a hasiči věnují dětem, děkuje za hlasy, které dostel a chtěl by
se ucházet o post místostarosty
Tomáš Berger - zjistit, jakým způsobem je financován chod obce, jaké příjmy obec může
ovlivnit, vybudování venkovního sportoviště - něco na způsob hřiště v Úlibicích, oprava
stávajících chodníků, výstavba nových
Miloš Hofman - chodníky s cyklostezkou, oprava kostela, úprava přečerpávací stanice
odpadních vod, oprava chodníků, komunikací; nebude kandidovat na post místostarosty
z důvodu pracovní vytíženosti
Jaroslav Mikule - řešení v kempu (pozemky, renovace), oprava silnice k čističce, oprava
chodníků, cyklostezka

Petr Mach - chodníky z hořeních do spodních Lužan, rozvoj sportovišť, dětské hřiště –
podpora mládeže
Jana Kašíková - zjištění, jak vlastně obec funguje, angažování ve sféře kulturní a sociální –
focení kulturních a společenských akcí v obci, propagace obce, facebook, výstavba chodníků,
cyklostezky
Petr Tománek - multifunkční hřiště, hřiště pro děti, pískoviště, vize – pro děti ve škole a
školce – přechod pro chodce u školy, funkční hřiště, kulturní akce v obci, rozvoj kulturního
života v obci, oprava kostela, chodníky v obci
Jana Kučerová – podpora místní školy a dětí, i dětí, které docházejí do naší školy, zajištění
bezpečnosti v obci, zřízení přechodu pro chodce, označení komunikace na obou stranách,
označení cedulí, že se jedná o školu, zdůraznění zpomalení, na pozemku školy sportoviště –
pro družinu, tak pro děti ve škole, vytvoření cyklostezky, chodníky, oprava kostela
Na základě jednání s jednotlivými zastupiteli navrhuji, aby byl pro výkon funkce starosty člen
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn a dále zvolit jednoho neuvolněného místostarostu.
2014/1/2a
OZ určilo, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn
Hlasování:
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 – schváleno
2014/1/2b
OZ schválilo zvolení jednoho neuvolněného místostarosty
Hlasování:
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 – schváleno
Starostu a místostarostu navrhuji zvolit veřejným hlasováním. Na základě předchozích
jednání navrhuji zvolit do funkce uvolněného starosty Ing. Martina Mitlöhnera a do funkce
neuvolněného starosty p. Pavla Provazníka.
2014/1/2c
OZ zvolilo uvolněným starostou Ing. Martina Mitlöhnera
Hlasování:
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 – schváleno
2014/1/2d
OZ zvolilo neuvolněným místostarostou p. Pavla Provazníka
Hlasování:
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1 (P. Provazník) – schváleno
M. Mitlöhner – ještě jednou děkuji občanům a zastupitelům za důvěru a budu dělat vše proto,
abych byl dobrým starostou, i když některá opatření a rozhodnutí nejsou příliš populární a
člověk nikdy nedokáže vyhovět všem
P. Provazník – také děkuji za důvěru, je to pro mne velký závazek
3) Zřízení finančního a kontrolního výboru
Dle zákona o obcích je povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor. Zastupitelstvo určuje

počet členů výboru, který musí být lichý, přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít
nejméně tři členy. Jako členy finančního výboru navrhuji Ing. Jaroslava Mikuleho, Petra
Macha a Ing. Tomáše Bergera, jako členy kontrolního výboru navrhuji Miloše Hofmana, Petra
Tománka a Mgr. Janu Kučerovou. Jako předsedu finančního výboru navrhuji Ing. Jaroslava
Mikuleho a jako předsedu kontrolního výboru p. Miloše Hofmana.
2014/1/3a
OZ zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, každý o počtu 3 členů
Hlasování:
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 – schváleno
2014/1/3b
OZ zvolilo předsedou finančního výboru Ing. Jaroslava Mikuleho a členy p. Petra Macha a
Ing. Tomáše Bergera
Hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 3 (J. Mikule, P. Mach, T. Berger) – schváleno
2014/1/3c
OZ zvolilo předsedou kontrolního výboru p. Miloše Hofmana a členy p. Petra Tománka a
Mgr. Janu Kučerovou
Hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 3 (M. Hofman, P. Tománek, J. Kučerová) – schváleno
4) Rozhodnutí o odměnách
V souladu s platnou legislativou navrhuji poskytnout neuvolněným členům zastupitelstva
odměnu za výkon funkce člena zastupitelstva ve výši 400 Kč měsíčně, odměnu za výkon
funkce předsedy kontrolního a finančního výboru ve výši 700 Kč měsíčně a odměnu za výkon
funkce neuvolněného místostarosty ve výši 6 400 Kč měsíčně. Doposud nebyla činnost
zastupitelů žádným způsobem odměňována, ale jsem přesvědčen o tom, že je slušné
poskytnout zastupitelům za jejich čas a úsilí alespoň tuto odměnu. Její výše je stanovena tak,
aby příliš nezatěžovala obecní rozpočet, a nedosahuje maximálních možných hodnot
stanovenými nařízením vlády (neuvolněný místostarosta max. 15 333 Kč, předsedové 1 340
Kč a členové OZ 440 Kč). Současně navrhuji, aby se při souběhu funkcí poskytovala pouze
odměna za výkon funkce pouze jednou. V případě, že se nebude některý člen zastupitelstva
opakovaně účastnit jednání, bude mu vyplácení odměny za výkon funkce dočasně
pozastaveno.
2014/1/4
OZ stanovilo odměnu neuvolněného místostarosty ve výši 6 400 Kč měsíčně, odměnu
předsedů výborů ve výši 700 Kč měsíčně a odměnu ostatním neuvolněným členům
zastupitelstva ve výši 400 Kč měsíčně, s počátkem vyplácení od 3. 11. 2014, při souběhu
funkcí se vyplácí pouze nejvyšší schválená odměna
Hlasování:
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 – schváleno
5) Delegování zástupců obce do školské rady
V souladu se školským zákonem je třeba jmenovat zástupce zřizovatele do školské rady.
Školská rada je při ZŠ Lužany šestičlenná, proto bychom měli delegovat dva členy. Členem

rady jmenovaným zřizovatelem nemůže být pedagogický pracovník, z toho důvodu navrhuji
jako členy Ing. Jaroslava Mikuleho a p. Petra Macha.
2014/1/5
OZ jmenovalo do školské rady ZŠ a MŠ jako zástupce zřizovatele Ing. Jaroslava Mikuleho a
p. Petra Macha
Hlasování:
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 2 (J. Mikule, P. Mach) – schváleno
6) Různé
Rozšíření VO k silnici I/35
Na posledním zastupitelstvu byl schválen výsledek výběrového řízení na rozšíření VO k od
č.p. 40 k silnici I/35. Termín dokončení stavby byl stanoven na polovinu listopadu. V době
přípravy smlouvy jsem předpokládal, že bude stavbu možné realizovat na základě územního
souhlasu, o jehož vydání jsme měli požádáno. Po posouzení stavebním úřadem musela být
žádost vzata zpět a požádáno o vydání územního rozhodnutí, což celý proces posune.
Z tohoto důvodu nebude stavba realizována v tomto roce, ale až v roce příštím roce a musí být
uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo, kterým se prodlužuje termín realizace do konce
dubna 2015.
A. Vích – Připravuje se rekonstrukce vedení nn, počítá se s tím?
M. Mitlöhner – Ano, ČEZ rekonstrukci vedení v obci skutečně připravuje, realizace se
přepokládá 2016. V úseku od Špátových k silnici I/35 bude vedení zrušeno, proto jsme
připravili tento projekt. Původně jsme počítali se zemním vedením už od mostku, ale dle
sdělení ČEZu bude v tomto úseku zachováno i po rekonstrukci z ekonomických důvodů
nadzemní vedení a můžeme zůstat s vedením VO a rozhlasu na sloupech ČEZu, což je
výhodnější.
J. Mikule - V rozpočtu to už máme schválené, není nutné schválit rozpočtové opatření?
M. Mitlöhner – Rozpočtové opatření bude připraveno na další zasedání, jedná se o
nerealizované výdaje, proto není nutné opatření schvalovat ihned.
2014/1/6a
OZ schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rozšíření veřejného osvětlení od č.p. 40
k silnici I/35“ uzavřený se společností ELOS Valdice, s.r.o., IČ: 25271288
Hlasování: schváleno
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 – schváleno
J. Berger - je zkolaudovaná cesta mezi novou zástavbou a úvozem?
M. Mitlöner – ano, bylo by potřeba ořezat smrky, aby byly zajištěny rozhledové poměry
J. Berger – u Rajmových jsou v cestě praskliny
J. Mikule – navrhuje zalít
M. Mitlöhner – komunikaci projdeme a případně zajistíme opravu
A. Vích – jak to vypadá s kanalizací k Plecháčovým?
M. Mitlöhner – smlouva je odepsána do poloviny roku 2015, původně byla dohoda s firmou,
že to dodělají letos, ale potom nás požádali, zda by bylo možné posunout realizaci na jaro
2015; každopádně letos musíme i z důvodu čerpání dotace začít – bude proveden průchod pod
potokem
A. Vích – jak to vypadá s úpravou potoka?
M. Mitlöhner – s projektem se počítá, ale bude se dělat nová dokumentace k územnímu řízení,
Lesy ČR budou znovu sepisovat znovu smlouvy s vlastníky, předpokládají realizaci 2016

L. Mach – ptá se, co je to za akci za Mádlovými – někdo tam vozí odpad, je toho tam už
hodně – kamení, hlína s kořeny; vozil se tam koňský hnůj – zastavilo se to na několik let a teď
jsou do tohoto místa navezeny odpadky
M. Mitlöhner – bude to nejspíš akce silničářů, tuto skutečnost prověřím
P. Tománek – také jsem si toho všiml, auta vyjížděla od p. Kučery
P. Tománek – jak je to se silnicí od Špice ke Křížku, bude otevřena v termínu
M. Hofman – v pondělí by měla být silnice otevřena
L. Mach – byla projednána úprava výjezdu z autokempu
M. Mitlöhner – mluvil jsem se stavbyvedoucím a výjezd upravili
P. Tománek – jak je to se zaměstnáváním M. Daniše?
M. Mitlöhner – M. Daniš má prodlouženou smlouvu do konce dubna 2015
Poděkování členům zastupitelstva
Chtěl bych ještě jednou poděkovat zastupitelům za práci, kterou odvedli v průběhu minulého
volebního období.
7) Závěr
- Starosta ukončil zasedání v 19.50 hod.
V Lužanech 3. 11. 2014

Schválil: M. Mitlöhner

Zapsal: M. Mitlöhner, J. Kašíková

Ověřili: M. Hofman, J. Kučerová

