Zápis č. 21 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužany dne 13. 2. 2017
místo konání: zasedací místnost OÚ Lužany
omluveni: J. Kašíková, P. Mach, T. Berger

dne: 13. 2. 2017
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. Program jednání byl upraven tak, že byl před bod
č. 2 doplněn bod Rozpočtové opatření č. 1/2017. Z dnešního jednání se omlouvá: J. Kašíková,
P. Mach, T. Berger. Jako ověřovatelé jsou navrženi: J. Kučerová a P. Tománek
2017/21/1
OZ schválilo doplněný program zasedání a ověřovateli zápisu určilo J. Kučerovou a P.
Tománka
Hlasování: schváleno
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
2) Rozpočtové opatření č. 1/2017
Vlivem změny vyhlášky Ministerstva financí došlo ke změně položky rozpočtu č. 1351 Odvod
z loterií na položku č. 1382. Nejedná se o změnu rozpočtu, ale o technickou úpravu již
schváleného rozpočtu, kde musí být přepsáno pouze číslo položky. Žádám tedy zastupitelstvo,
aby tuto úpravu vzalo na vědomí.
Především na základě výsledků výběrových řízení předkládaných zastupitelstvu ke schválení
následující rozpočtové opatření:
Výdaje:
Par
Pol
2212
2219
3113
3330
Výdaje celkem

Změna
-100 000,00
2 800 000,00
- 100 000,00
12 000,00
2 612 000,00

Financování:
Par
Pol
Změna
8115
2 612 000,00
Financování celkem 2 612 000,00

Popis
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací (výstavba chodníku)
Základní školy
Činnosti reg.církví a náb.společností (dar na opravu varhan)

Popis
Změny stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech

2017/21/2a
OZ vzalo na vědomí provedení technické úpravy rozpočtu obce na rok 2017
Hlasování: schváleno
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
2017/21/2b
OZ schválilo rozpočtové opatření č. 1/2017
Hlasování: schváleno
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

3) Výsledky výběrových řízení
Změna užívání části stávající ZŠ
Počátkem ledna bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací spočívajících
v úpravě prostor stávající ředitelny v budově školy. Jedno výběrové řízení bylo vypsáno již
v září minulého roku, protože nebyla doručena žádná nabídka, muselo být řízení zrušeno.
V rámci této výzvy bylo osloveno pět dodavatelů a obdrželi jsme pouze jednu nabídku.
Jednalo se o nabídku pana Jiřího Marinky v hodnotě 290 914 Kč vč. DPH. Komise shledala
nabídku jako úplnou, proto doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí výsledek výběrového
řízení a uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou, kterým je pan Jiří
Marinka, IČ: 73099121 s nabídkovou cenou 290 914 Kč.
2017/21/3a
OZ vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení na akci „Změna užívání části stávající
základní školy v Lužanech č. p. 155“ a schválilo smlouvu o dílo s panem Jiřím Marinkou,
IČ: 73099121 s cenou 290 914 Kč
Hlasování: schváleno
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Chodník podél silnice III/28437 – I. etapa
V lednu bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na výstavbě chodníku
podél silnice III/28437. Obesláno bylo celkem deset uchazečů. Doručeno bylo osm nabídek.
Z osmi nabídek komise vyloučila nabídky uchazečů ATRIUM – STAVBY s.r.o. a STAVBY
KOŤÁTKO s.r.o. z důvodu neprokázání kvalifikačních předpokladů stanovených ve výzvě.
Nabídky nevyloučených uchazečů seřadila komise sestupně dle nabídkové ceny vč. DPH, na
základě kterého stanovila konečné pořadí uchazečů. Komise doporučuje zastupitelstvu vzít na
vědomí výsledek výběrového řízení a uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem s nejnižší nabídkovou
cenou, kterým je společnost IZOTRADE s.r.o., IČ: 28368509 s nabídkovou cenou 3 719 610 Kč.
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uchazeč
IZOTRADE s.r.o.
M - SILNICE a.s. a.s.
OBIS, spol. s r.o.
SaM silnice a mosty a.s.
COLAS CZ, a.s.
Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

IČ
28368509
42196868
60933682
25018094
26177005
25953818

Nabídková cena vč. DPH
3 719 610,00 Kč
3 954 748,45 Kč
4 501 782,00 Kč
4 520 383,82 Kč
4 628 250,00 Kč
7 090 541,00 Kč

2017/21/3b
OZ vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení na akci „Chodník podél silnice III/28437 – I.
etapa“ a schválilo smlouvu o dílo se společností IZOTRADE s.r.o., IČ: 28368509 s cenou
3 719 610 Kč
Hlasování: schváleno
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Výměna technologie v kině
V kině jsme až doposud promítali filmy na 35 mm pásech. Bohužel se na těchto médiích již
mnoho filmů nevyrábí. Pokud chceme provoz kina i nadále zachovat, je třeba investovat do
digitální technologie vysílání. V minulosti byly vypisovány dotační tituly, které však měly
podmínku zachování tzv. DCI standardu, přičemž zařízení pro tento standard je řádově ve
stotisících korun. Existuje tedy levnější varianta, tzv. e-cinema, která počítá s pořízením

dataprojektoru a promítáním filmů z DVD a BR disků. U této technologie je ovšem také
omezený počet filmů, resp. některé filmy vycházejí na DVD pro komerční projekci se
zpožděním. Na pořízení této technologie si nechal pan Špígl zpracovat tři cenové nabídky.
První nabídka je od pana Zbyňka Štefky a činí 107 750 Kč bez DPH, druhá nabídka od
společnosti ZKtechservis s.r.o. činí 123 600 Kč bez DPH s profesionálním BR přehrávačem a
112 500 Kč bez DPH s běžným BR přehrávačem, obě nabídky obsahují stejný projektor se
stejnými parametry. Třetí nabídka společnosti Cine-servis, s.r.o. činí také 123 600 Kč bez
DPH. Specifikaci projektoru společnost doposud bohužel nedodala.
2017/21/3c
OZ schválilo smlouvu o dílo na výměnu technologie kina s panem Zbyňkem Štefkem,
IČ: 45460876 s cenou 107 750 Kč bez DPH
Hlasování: schváleno
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Oprava střechy sociální zařízení v autokempu
Střecha sociálního zařízení v autokempu je v dezolátním stavu, místy zatéká a je na prahu své
životnosti. Požádali jsme proto několik dodavatelů o zpracování cenové nabídky. Sešlo se
několik nabídek s různými návrhy oprav střechy. Po zvážení všech možností, včetně
vybudování nového sociálního zařízení, jsme dopěli k závěru, že nejlepší bude stávající
střechu opravit. Krytina bude odstraněna, krokve natřeny a ošetřeny, pobity natřenými
palubkami (které budou spolu s krokvemi tvořit podhled sociálního zařízení) a opatřeny
profilovanou barevnou plechovou krytinou. Toto řešení je míně dražší než hliníkový plech
s přímou montáží bez latí, ale je vzhlednější. Nabídku na provedení těchto prací nám na
základě poptávky dodali tito dodavatelé: Jiří Richter s nabídkovou cenou 304 400 Kč, Michal
Řeháček s nabídkovou cenou 263 950 Kč a Pavel Tomášek s nabídkovou cenou 224 908 Kč
bez DPH. Vzhledem k nejnižší nabídkové ceně navrhuji akceptovat nabídku pana Pavla
Tomáška. Navrhuji tedy schválit výsledek výběrového řízení a uzavření smlouvy s p. Pavlem
Tomáškem s nabídkovou cenou 224 908 Kč bez DPH. V souvislosti s opravou střechy bude
nutné předělat elektroinstalaci, především rozvody světel. Tyto práce budou poptány
samostatně. Vzhledem k charakteru zakázky a z důvodu naléhavosti řešení nebyli přímo
písemně osloveni tři dodavatelé, jak ukládá směrnice o veřejných zakázkách, ale pouze dva
dodavatelé a dvěma dodavatelům byla poptávka doručena zprostředkovaně prostřednictvím
místostarosty a provozovatele autokempu, proto žádám zastupitele o schválení výjimky ze
směrnice.
2017/21/3d
OZ schválilo výjimku ze směrnice o veřejných zakázkách na opravu střechy sociálního
zařízení v autokempu
Hlasování: schváleno
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Provazník)
2017/21/3e
OZ vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení na opravu střechy sociálního zařízení v
autokempu a schválilo smlouvu o dílo s panem Pavlem Tomáškem, IČ: 69147540 s cenou
224 908 Kč bez DPH
Hlasování: schváleno
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Úprava cesty u č.p. 45
V lednu byla zhotovena projektová dokumentace na úpravu cesty u č. p. 45. Úprava spočívá
ve výměně konstrukčních vrstev a zhotovení pojezdové plochy z asfaltového recyklátu. Výzva
k podání nabídky byla písemně elektronicky odeslána třem uchazečům. Nabídku doručil jeden
uchazeč, a to Michal Šimůnek, s nabídkovou cenou 222 800 Kč vč. DPH. Komise doporučuje
zastupitelstvu vzít na vědomí výsledek výběrového řízení a uzavřít smlouvu o dílo s
uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou, kterým je uchazeč Michal Šimůnek, IČ: 68256698 s
nabídkovou cenou 222 800 Kč.
2017/21/3f
OZ vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení na akci „Úprava cesty na p. č. 1501/1“ a
schválilo smlouvu o dílo s panem Michale Šimůnkem, IČ: 68256698 s cenou 222 800 Kč
Hlasování: schváleno
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
4) Poskytnutí neinvestičních dotací
Žádost o podporu vzdělávání žáků v ZŠ Bodláka a Pampelišky
Jedno z lužanských dětí plní v současné době povinnou školní docházku na soukromé škole
ZŠ Bodláka a Pampelišky. Rodiče tohoto dítěte platí ve škole školné, ale přesto nás vedení
školy požádalo o úhradu části provozních výdajů souvisejících s tímto žákem ve výši
2 800 Kč za období od září do prosince 2016. Žádost je odůvodněna tím, že všichni žáci mají
stejný nárok na podporu z veřejných prostředků. Obec Lužany zajišťuje výuku pro své
spádové žáky na 1. stupni v lužanské škole, na 2. stupni je plnění povinné školní docházky
doposud bezesmluvně a bezplatně zajišťováno na základních školách v Jičíně. V současné
době nám platná legislativa neukládá přispívat na provoz cizích škol, které tuto výuku
zajišťují. Financování regionálního školství je vícezdrojové, platy zaměstnanců jsou hrazeny
ze státního rozpočtu, příspěvek na provoz škol je poskytován v rámci rozpočtového určení
daní a dle dostupných informací z Ministerstva financí činí 7 000 Kč na žáka docházejícího do
školy zřizované příslušnou obcí. Z toho plyne, že obec dostane formou přerozdělování daní
příspěvek pouze na ty žáky, kteří
dochází do jím zřízené školy (příspěvek na naše žáky
dojíždějících do školy v Jičíně tedy obdrží do rozpočtu město Jičín). Poskytnutí příspěvku na
žáky, kteří dochází do školy v jiné obci, tedy není do příspěvku obci, kde má žák trvalý pobyt,
kalkulováno a obec tedy tento příspěvek v rámci přerozdělování daní neobdrží. Navrhuji tedy
žádost zamítnout.
2017/21/4a
OZ zamítlo žádost ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s. o úhradu části provozních výdajů
souvisejících se žáky s trvalým pobytem v obci Lužany
Hlasování: schváleno
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Žádost o poskytnutí dotace na poskytování sociální služby osobní asistence – APROPO
Společnost APROPO Jičín, o.p.s., která je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb
osobní asistence nám požádala o poskytnutí neinvestiční dotace na provoz v roce 2017 ve výši
10 000 Kč. Služby využívá jeden občan naší obce, proto navrhuji požadovanou dotaci
poskytnout.
2017/21/4b
OZ schválilo poskytnutí neinvestiční dotace na poskytování sociálních služeb ve výši
10 000 Kč na rok 2017 a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace uzavřenou

s APROPO Jičín, o.p.s., IČ: 01599682
Hlasování: schváleno
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Žádost o podporu spotřebitelské poradny
Pan Josef Černý z Albrechtic nad Orlicí nás požádal o podporu na činnost spotřebitelské
poradny, která poskytuje zdarma rady spotřebitelům. I přesto, že je činnost střediska jistě
potřebná, ale protože jsou služby poradny neadresné a nevztahují se přímo k našim občanům,
navrhuji žádost zamítnout.
2017/21/4c
OZ zamítlo žádost pane Josefa Černého o podporu spotřebitelské poradny
Hlasování: schváleno
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Žádost o finanční příspěvek na provoz Mateřského centra Kapička v Jičíně
Mateřské centrum Kapička nás stejně jako v minulém roce požádalo poskytnutí finanční
podpory. Mateřské centrum poskytuje služby rodinám s dětmi s cílem snížit riziko prevence
výskytu sociálně patologických jevů a podpořit prohlubování sociálních vazeb rodičů s dětmi.
V roce 2016 využívalo služby centra 6 rodin z obce Lužany. Z tohoto důvodu navrhuji
poskytnout centru dar ve výši 2 000 Kč.
2017/21/4d
OZ schválilo poskytnutí daru Mateřskému centru Kapička a darovací smlouvu uzavřenou s
Mateřským centrem Kapička, z.s., IČ: 26534401
Hlasování: schváleno
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Darovací smlouva pro p. Radomila Rejška
Pan Radek Rejšek opravu již od minulého roku varhany v našem kostele. Varhany opravuje ve
svém volném čase a z vlastní vůle, náklady na materiál a subdodávky hradí převážně
z vlastních prostředků a z prostředků vybraných při benefičním koncertě v kostele v minulém
roce. Protože se jedná o velmi ušlechtilý čin, který si zaslouží podporu a ocenění, navrhuji
panu Rejškovi poskytnout dar ve výši 12 000 Kč, který pomůže pokrýt náklady spojené
s opravou varhan.
2017/21/4e
OZ schválilo poskytnutí daru panu Radku Rejškovi ve výši 12 000 Kč a schválilo darovací
smlouvu uzavřenou s panem Radkem Rejškem
Hlasování: schváleno
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
5) Smluvní záležitosti
Dohoda o užívání objektu Lužany č. p. 144
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových předložil návrh dodatku k dohodě
spoluvlastníků o užívání společné nemovité věci (objektu Lužany č. p. 144) ze dne
8. 12. 2015. Touto dohodou se prodlužuje původní platnost dohody do 31. 12. 2017 (původně
do 31. 12. 2016). Z této dohody vyplývá obci povinnost platit ÚZSVM náhradu za užívání
objektu. Během měsíce měla být připravena ke schválení smlouva o bezúplatném převodu

objektu do vlastnictví obce. Navrhuji předložený dodatek dohody schválit, a to s účinností od
31. 21. 2016.
2017/21/5a
OZ schválilo Dodatek č. 1 k Dohodě podílových spoluvlastníků o užívání společné nemovité
věci č. UZSVM/HJC/3032/2015-HJCM ze dne 8. 12. 2015 uzavřený s Českou republikou –
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111
Hlasování: schváleno
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Smlouvy ke stavbě Lužany, rekonstrukce knn od JC_0401
Společnost ČEZ Distribuce, a.s. nás prostřednictvím společnosti AZ Elektrostav, a.s. požádala
o uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu „Lužany, rekonstrukce knn od JC_0401“, která se dotýká
pozemků ve vlastnictví obce p.č. 248/5 a 1517 v obci Lužany, k.ú. Lužany u Jičína. Na
pozemcích bude umístěno podzemní vedení nízkého napětí. Náhrada za zřízení věcného
břemene je navržena ve výši 1 000 Kč vč. DPH. Podpisem smlouvy vyjádříme souhlas
s přípravou a realizací výstavby a dále se zavazujeme uzavřít po dokončení stavby smlouvu o
zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční
soustavy na výše uvedených pozemcích.
2017/21/5b
OZ schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IE- 12-2006522/VB00015 „Lužany, rekonstrukce kNN
od JC_0401“ uzavřenou se společností ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035
Hlasování: schváleno
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
6) Různé
Organizace veřejné služby
Od 1. 2. 2017 došlo ke změně zákona o pomoci v hmotné nouzi. Příjemci těchto dávek si
mohou vlastní aktivitou zvýšit dávky pomoci v hmotné nouzi, a to v případě odpracování 30 a
více hodin měsíčně o částku 650 Kč. Aby se mohla příslušná organizace do této aktivity
zapojit, musí podat žádost o uzavření smlouvy o organizaci veřejné služby. Následně
příslušná organizace uzavírá s jednotlivými příjemci dohodu o výkonu veřejné služby.
Organizace musí mít pojištění odpovědnosti za škodu, kterou vykonavatel veřejné služby
způsobí nebo mu bude způsobena.
2017/21/6a
OZ schválilo podání žádosti o uzavření smlouvy o organizaci veřejné služby a uzavření
smlouvy o organizaci veřejné služby v obci Lužany
Hlasování: schváleno
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Veřejně prospěšné práce
Na veřejně prospěšné práce máme do konce května pana Votrubce. Myslím, že bychom
využili ještě dvě osoby na úklid obce (zametání chodníků, údržba zeleně). Navrhuji tedy podat
žádost o příspěvek na 2 pracovní místa s úvazkem 6 hodin denně na dobu od dubna do konce
září.

2017/21/6b
OZ schválilo podání žádosti o příspěvek na vytvoření 2veřejně prospěšných pracovních míst
Hlasování: schváleno
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Prodej sněžné frézy
Obec má v majetku sněžnou frézu Hecht, která je v současnosti díky nákupu malotraktoru se
zametacím kartáčem nevyužívaná. O sněžnou frézu projevil zájem jeden místní občan.
Pořizovací cena frézy byla 27 990 Kč. Proto navrhuji záměr prodat sněžnou frézu zveřejnit a
prodat nejvyšší nabídce, minimálně však za částku 15 000 Kč.
2017/21/6c
OZ schválilo postup při prodeji nepotřebného majetku a prodej sněžné frézy nejvyšší nabídce,
minimálně však za částku 15 000 Kč
Hlasování: schváleno
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Směna pozemků s ŘKF Železnice
Královéhradecké biskupství se vyjádřilo ke směně pozemků školní zahrady. Souhlasí se
směnou těchto pozemků o výměře 2 497 m2 za zemědělské pozemky o stejné výměře
s doplatkem rozdílu ceny. Biskupství ocenilo své pozemky na částku 374 550 Kč. Nechal
jsem zpracovat znalecký posudek na tržní cenu těchto pozemků a tržní cenu našich
zemědělských pozemků. Znalec odhadl tržní cenu našich pozemků na 40,50 Kč za m2. Pokud
bude biskupství respektovat tržní cenu pozemku a my budeme respektovat jejich tržní cenu
(cena pozemků stanovená naším znalcem činí 111,97 Kč za m2), činil by doplatek na
předpokládané výměře 2 497 m2 celkem 273 421,50 Kč.
2017/21/6d
OZ schválilo postup při směně pozemků s Římskokatolickou farností Železnice
Hlasování: schváleno
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Správa kanalizace
Již od roku 2015 řešíme smlouvu na správu kanalizace. Koncem roku 2015 jsem poptal dvě
společnosti – VODA CZ SERVICE s.r.o. a EKOLSERVIS s.r.o. s žádostí o zpracování
cenové nabídky na správu kanalizace (odborný dohled odborně způsobilé osoby, vedení a
zpracování evidence - kalkulací, výkazů, hlášení, odběr vzorků). V poptávkovém řízení byla
levnější nabídka společnosti EKOLSERVIS s.r.o. Na základě této skutečnosti jsem požádal
EKOLSERVIS o uzavření smlouvy a se společností VODA CZ jsem uzavřel dohodu o
ukončení smlouvy. Protože jsem požadoval po společnosti EKOLSERVIS úpravu smlouvy,
nepodařilo se do dnešního dne smlouvu uzavřít (své služby nám poskytují na základě
jednotlivých objednávek). Nyní předkládá společnost EKOLSERVIS aktualizovanou nabídku,
která je oproti nabídce společnosti VODA CZ cca o 1 000 Kč bez DPH vyšší, ale zároveň
požadují, abychom využívali služby pravidelné měsíční kontroly ČOV za částku 17 064 Kč
bez DPH (nabídka obsahuje kontrolu stavu technologie, zkoušky kalu, oxyzkoušku, kontrolu
činnosti obsluhy). Navrhuji přeloženou nabídku přijmout a uzavřít se společností smlouvu o
dílo na správu kanalizační sítě za částku 47 160 Kč bez DPH ročně.

2017/21/6e
OZ přijalo nabídku společnosti EKOLSERVIS s.r.o. na správu kanalizace a schválilo
Smlouvu o správě kanalizace v obci Lužany uzavřenou se společností EKOLSERIS s.r.o., IČ:
28825951
Hlasování: schváleno
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Mikule)
Delegování zástupce na valnou hromadu VOS Jičín
Řádná valná hromada společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín, a.s., jejíž je
obec akcionáře, se bude konat 7. června 2017. Je třeba, aby obec delegovala svého zástupce na
valnou hromadu.
2017/21/6f
OZ delegovalo ve smyslu § 84 odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích Ing. Martina
Mitlöhnera a v případě jeho nepřítomnosti p. Pavla Provazníka jako zástupce obce Lužany na
23. řádnou valnou hromadu společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. a
pověřuje ho účastí, zastupováním a hlasováním na této valné hromadě
Hlasování: schváleno
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Zapojení do projektu Vlajka pro Tibet
Spolek Lungta nás žádá o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“,
a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2017. Vzhledem k tomu, že se tato žádost opakuje
každoročně, navrhuji připojení obce Lužany s účinností v roce 2017 zamítnout a pověřit
starostu rozhodováním o této záležitosti v následujících letech.
2017/21/6g
OZ zamítlo připojení obce Lužany k akci „Vlajka pro Tibet“ v roce 2017 a pověřilo starostu
rozhodováním o této záležitosti s účinností od roku 2017
Hlasování: schváleno
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Nabídka na poskytování služeb energetického poradenství
Zástupce společnosti Optimal-energy.cz, a.s., nám nabídl služby jejich společnosti, která
nabízí optimalizaci cen elektrické energie. Optimalizace spočívá ve spojení dodávek ve větší
celky a realizaci úspor z rozsahu. Do podobného projektu energetického poradentství bez
smluvního závazku jsme v současnosti již zapojeni.
2017/21/6h
OZ zamítlo nabídku společnosti Optimal-energy.cz, a.s., na poskytování služeb energetického
poradenství
Hlasování: schváleno
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Dotace na úpravy v hasičské zbrojnici
Připravovali jsme záměr podat žádost o opravu vrat a podlahy v garáži hasičské zbrojnice, ale
dotační titul, který vyhlásilo Ministerstvo zemědělství, je bohužel určen pro hasičárny
postavené před rokem 1992. Naše hasičská zbrojnice byla zkolaudována až v roce 1994, proto
nemáme na dotaci nárok. V tuto chvíli navrhuji provést sondy v garáži a oslovit Ing. Janču,

aby nám prověřil technickou proveditelnost. Následně bychom poptali projektanty se žádostí o
zpracování nabídky na zpracování projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení. Případné
úpravy garáže předpokládáme v rozsahu 500 tis. Kč a je možné, že se nepodaří nalézt vhodný
dotační titul a budeme je muset provést z vlastních zdrojů.
2017/21/6i
OZ schválilo postup při úpravě hasičské zbrojnice
Hlasování: schváleno
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Vývoz kontejnerů na plast
V létě 2016 jsme nechali vyvážet kontejnery na separovaný odpad jednou za týden, nyní se
kontejnery vyváží jednou za dva týdny, ale podle nepořádku u kontejnerů je to nedostačující.
Jsou dvě řešení – buď doplníme ke kostelu a na hoření konec jeden kontejner, nebo necháme
kontejnery vyvážet častěji. Cena vývozu jednoho kontejneru je 220 Kč. Při každotýdenním
svozu by se nám celkové náklady zvýšily při počtu 8 kontejnerů ze 65 tis. Kč v roce 2016 na
99 tis. Kč (náklady na svoz papíru a skla činí cca 12 tis. Kč). Celkové příjmy z EKO-KOMu
za separaci odpadů činily v roce 2016 64 tis. Kč. Nebo je zde možnost nakoupit další 2 – 3
kontejnery, ale je problém s jejich umístěním. Náklady na nádoby jsou cca 7 000 Kč na
kontejner, náklady na vývoz by se zvýšily o cca 10 000 Kč ročně.
Zastupitelé se v diskusi shodli na variantě týdenního vývozu separovaných plastů.
Reklamace úpravy bytu v čp. 145
Vstupní bytové dveře v objektu č.p. 145 se zkroutily, proto jsem je reklamoval o jejich
dodavatele. První reakce je zatím zamítavá s odůvodněním, že společnost dodala dveře dle
rozpočtu, a že projekt neobsahoval specifikaci dveří. Proto jsem odeslal společnosti dopis, že
nesouhlasíme s vyjádřením k reklamaci a žádáme o výměnu dveří na náklady společnosti.
Úpravy toku Studénka
Společnost Lesy ČR neustále pracuje na návrhu protipovodňových opatření na toku Studénka.
V současné době přebírá projektovou dokumentaci a rozporuje navržené úpravy na mostech.
V dokumentaci je navrženo zpevnění základů stávajících mostů do hloubky cca 1 m pod
stávající hladinu, což považuje investor za neproveditelné. Bude proto prověřovat další
možnosti úpravy mostů a o dalším postupu nás bude informovat. Předpokládaný termín
realizace navržených opatření je konec roku 2018, případně rok 2019.
Asistence SDH při motoparty v Ostružně ve dnech 9. – 11. 6. 2017
Místní hasiči požádali o svolení s asistencí jednotky a techniky při motoparty v Ostružně ve
dnech 9. – 11. 6. 2017.
Zastupitelé se v diskusi odsouhlasili účast jednotky za úhradu 2 000 Kč na den a 50 Kč na km.
7) Závěr
- Starosta ukončil zasedání v 19:50 hod.
V Lužanech 13. 2. 2017

Schválil: M. Mitlöhner

Zapsal: M. Mitlöhner

Ověřili: J. Kučerová, P. Tománek

