Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužany dne 3. 4. 2017
dne: 3. 4. 2017
začátek: 19.00 hod

místo konání: zasedací místnost OÚ Lužany
omluveni: T. Berger, P. Tománek

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 a navrhl za bod č. 5 doplnit bod č. 6 Rozpočtové
opatření č. 2/2017 a změnit pořadí projednávaných bodů tak, že bod č. 8 bude projednán jako
druhý v pořadí. Z dnešního jednání se omlouvá: T. Berger, P. Tománek. Jako ověřovatelé jsou
navrženi: M. Hofman a P. Provazník.
2017/22/1
OZ schválilo doplněný program zasedání a ověřovateli zápisu určilo M. Hofmana a P.
Provazníka
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
2) Vyhláška o nočním klidu
Obdrželi jsme žádost p. Lukáše Vagenknechta o stanovení výjimky z doby nočního klidu
v sobotu dne 29. 7. 2017 od 22:00 hodin do neděle 30. 7. 2017 0:30 hodin, a to z důvodu
pořádání hudebního festivaly v areálu fotbalového hřiště v Lužanech. Protože doposud
nemáme schválenou vyhlášku, je v případě snahy o vyhovění žádosti nutné tuto vyhlášku
vydat a případně zařadit termín této akce mezi výjimky.
Ing. Berger – také v Praze je stanoven noční klid od 22 hodin, Lužany by byly jediné, kde by
to tak nebylo; Motopárty a Silvestr schvalujeme, soukromou oslavu si můžete kdokoliv
udělat, ale nesmí rušit noční klid
M. Bergerová – lidé ve vesnici chtějí mít klid a chtějí se vyspat
R. Čapek, J. Víchová – ve vesnici žijeme a provoz Septiku nám nevadí
J. Kučerová – existuje možnost udělit výjimku akci, jako plánuje L. Vagenknecht?
M. Mitlöhner – taková výjimka musí být schválená zastupitelstvem jako součást vyhlášky,
předkládám tedy návrh vyhlášky, se stanovením výjimky, kdy se noční klid nestanovuje, a to v
noci z 31. 12. na 1. 1., v době konání Motopárty, tedy poslední srpnový víkend od pátku do
neděle
2017/22/2a
OZ vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o nočním klidu
Hlasování: neschváleno
Pro: 4 (J. Kašíková, M. Mitlöhner, J. Kučerová, P. Provazník) Proti: 3 (M. Hofman, P. Mach,
M. Mikule) Zdržel se: 0
J. Mikule – navrhuji schválit vyhlášku s noční klidem od dubna do září každý pátek a sobotu
od 00:00 do 06:00, vč. výjimky, kdy se noční klid nestanovuje v noci z 31. 12. na 1. 1., v době
konání Motopárty, tedy poslední srpnový víkend od pátku do neděle
2017/22/2b
OZ vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o nočním klidu

Hlasování: neschváleno
Pro: 3 (M. Hofman, P. Mach, M. Mikule) Proti: 4 (J. Kašíková, M. Mitlöhner, J. Kučerová, P.
Provazník) Zdržel se: 0
3) Převod budovy OÚ
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových předkládá návrh smlouvy o bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovitým věcem: spoluvlastnický podíl v rozsahu ½ stavební
parcely č. 5/2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 88 pro k. ú. Lužany u Jičína, obec
Lužany, vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín,
včetně spoluvlastnických podílů v rozsahu ½ všech součástí a příslušenství, zejména: stavby
č. p. 144, občanská vybavenosti v obci Lužany, vedlejší stavby – skladu a venkovních úprav
(kanalizační přípojky, vodovodní přípojky, chodníčku z pískovcového kamene a opěrné zdi).
Vzhledem k tomu, že je majetek z důvodu veřejného zájmu převáděn bezplatně, vymezuje si
převodce omezit na dobu 20 let od právních účinků vkladu do katastru omezit kromě určitých
výjimek vlastnická práva nabyvatele, a to následujícím způsobem: nabyvatel nesmí převáděný
majetek využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nesmí jej pronajímat či
přenechávat do pachtu. Smlouvou se současně zřizuje na dobu 20 let věcné právo ve prospěch
převodce, spočívající v závazku nabyvatele nezcizit převáděný majetek a nezatížit ho
zástavním právem. Obec nese poplatkové a daňové břemeno spojené s převodem nemovitostí.
V průběhu této lhůty je každý rok nutné vyhotovit zprávu o využívání objektu. Po schválení
smlouvy bude smlouva zaslána k podpisu a následně musí být schválena Ministerstvem
financí. Zápis vlastnického práva do katastru lze předpokládat zhruba do 3 měsíců.
2017/22/3
OZ schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení
věcného práva č. j. UZSVM/HJC/327/2017-HJCM uzavřenou s Českou republikou – Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
4) Žádost o dotaci na požární automobil
Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru, vyhlásilo výzvu
k podávání žádostí o dotace mj. na pořízení požárního automobilu pro rok 2018. Dotace se
poskytuje ve výši až 2,5 mil. Kč, maximálně však ve výši 70% celkových nákladů. Aby obec
mohla o poskytnutí dotace požádat, musí splňovat následující podmínky: jednotka je zařazena
v kategorii plošného pokrytí JPO II nebo III a jednotka není vybavena CAS vyrobenou v roce
2002 a později. Předpokládané náklady na pořízení nového automobilu se pohybují od 5 do 6
mil. Kč. Obec se v tuto chvíli musí předběžně zavázat ke spolufinancování nákupu
automobilu ve výši 3,5 mil. Kč. Další dotaci je možné získat ve výši cca 1,6 mil. Kč
z prostředků Královéhradeckého kraje, o tuto dotaci je možné požádat až v okamžiku přiznání
dotace z prostředků Ministerstva vnitra. Spoluúčast obce by tedy v ideálním případě byla ve
výši od 1 do 2 mil. Kč. Současné je možné žádat o dotace na úpravu hasičské zbrojnice,
v našem případě však není možné po úpravě dodržet platné normy pro požární zbrojnice,
proto dotaci nedostaneme. V současné době řešíme úpravy hasičské zbrojnice s projektantem
a bude je nutné financovat z vlastních zdrojů.
P. Mach – myslím si, že je přepych mít auto za 6 milionů
R. Čapek – stávající automobil je již nevyhovující, vyžaduje opravy; nádrž už moc dlouho
nevydrží, náhradní díly se již špatně shání; je to ročník 1976
P. Mach – co kdyby se pořídlo starší řádově auto za milion korun

R. Čapek – za milion takové auto ve vyhovujícím technickém stavu neseženeme, již jsme se o
to pokoušeli
M. Mitlöhner – i přesto, že budou s nákupem nového automobilu spojeny další provozní
náklady (servisní prohlídky apod.), je řešení nákup nového vozu z mého pohledu lepší řešení;
je to velká investice, její výhodnost se ukáže bohužel až v okamžiku, kdy se něco stane
R. Čapek – může přijít doba, že se něco stane a my nebudeme mít čím vyjet
J. Matouš – je potřeba auto, ve kterém bude všechno a bude využitelné také pro obec
M. Mitlöhner – tím, že požádáme o dotaci, auto ještě nekupujeme, přidělení dotace může trvat
dlouho a konečné rozhodnutí bude třeba až na dalším zastupitelstvu
2017/22/4
OZ schválilo podání žádosti o dotaci na pořízení nové požární techniky v roce 2018 a
spolufinancování akce z rozpočtu obce Lužany ve výši 3,5 mil. Kč
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
5) Rekonstrukce elektrického vedení
Společnost AZ Elektrostav a.s. zpracovává projektovou dokumentaci na rekonstrukci sítě
elektrického vedení. V rámci stavby bude vyměněna stávající příhradová stanice za OÚ za
jednosloupovou a bude provedeno nové kabelové vedení NN směrem na č. p. 135, 190, 50 a
204. Zároveň dojde k výměně venkovního vedení NN od č. p. 50 směrem k č. p. 9 a k č. p. 40
z holých vodičů za nové izolované vedení, včetně podpěrných bodů a přípojek. Protože se
práce dotknou našich sítí a budou realizovány mj. také na našich pozemcích, žádá nás
projektant o odsouhlasení navrhované trasy a technického řešení, souhlas s prováděním prací
na našich pozemcích, uzavření Smluv o právu provést stavbu a Smluv o uzavření smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti a smluv o právu provést stavbu.
Na pozemcích ve vlastnictví obce uvedených v odst. č. 1 záměru č. 2/2017 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 dotčených
pozemcích. Vzhledem k rozsahu navrhuji schválit smlouvu za podmínky, že bude obci
poskytnuta náhrada ve výši 40 000 Kč bez DPH.
Přes pozemky p. č. 212 a 310/3 povede hlavní domovní vedení k č. p. 126 a 137. Na tyto
práce žádá projektant zavření smlouvy o právu provést stavbu, kterou se obec zavazuje
umožnit investorovi provést stavbu.
Na pozemku st. p. č. 5/2 v podílovém spoluvlastnictví obce bude umístěna přípojková skříň a
podzemní vedení nízkého napětí. Náhrada za zřízení věcného břemene je navržena ve výši
1 000 Kč bez 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 dotčených
pozemcích.
Na budově č. p. 144 na pozemku st. p. č. 5/2 (v podílovém spoluvlastnictví obce) bude
umístěn přívod k č. p. 144. Na tyto práce žádá projektant zavření smlouvy o právu provést
stavbu, kterou se obec zavazuje umožnit investorovi provést stavbu.
Projektant současně žádá o souhlas obce s výměnou vedení a podpěrného bodu na pozemcích
p. č. 300/1 a 1658/19, které jsou v podílovém spoluvlastnictví obce.
2017/22/5a
OZ schválilo navrženou trasu elektrického vedení v obci v rámci stavby „Lužany u Jičína –

rekonstrukce vedení nn“
Hlasování: schváleno
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 (P. Provazník)
2017/22/5b
OZ schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IE- 12-2005844/VB/001 „Lužany u Jičína, rekonstrukce
vedení nn“ uzavřenou se společností ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035 za podmínky, že
náhrada za zřízení věcného břemene bude ve výši 40 000 Kč bez DPH
Hlasování: schváleno
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 (P. Provazník)
2017/22/5c
OZ schválilo Smlouvu o právu provést stavbu č. IE- 12-2005844/HDV/120 „Lužany u Jičína,
rekonstrukce vedení nn“ uzavřenou se společností ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035
Hlasování: schváleno
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 (P. Provazník)
2017/22/5d
OZ schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IE- 12-2005844/VB/017 „Lužany u Jičína, rekonstrukce
vedení nn“ uzavřenou se společností ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035
Hlasování: schváleno
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 (P. Provazník)
2017/22/5e
OZ schválilo Smlouvu o právu provést stavbu č. IE- 12-2005844/HDV/23 „Lužany u Jičína,
rekonstrukce vedení nn“ uzavřenou se společností ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035
Hlasování: schváleno
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 (P. Provazník)
2017/22/5f
OZ schválilo souhlas s umístěním energetického zařízení na pozemcích p. č. 300/1 a 1658/19
v podílovém spoluvlastnictví obce k provedení stavby č. IE- 12-2005844 „Lužany u Jičína,
rekonstrukce vedení nn“
Hlasování: schváleno
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 (P. Provazník)
6) Smluvní záležitosti
Rekonstrukce veřejného osvětlení
V souvislosti s připravovanou rekonstrukcí vedení nízkého napětí v obci jsme nuceni připravit
rekonstrukci veřejného osvětlení. Projektová dokumentace je již zpracována a trasa vedení
vede přes několik cizích pozemků. K provedení stavby je nutné uzavřít s vlastníky pozemků
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o
právu provést stavbu „Rekonstrukce VO Lužany“. Konkrétně se jedná o uzavření smlouvy
k pozemku p. č. 1221/9 a st. p. č. 234 ve vlastnictví p. Lucie Burešové, pozemku p. č. 1221/7 a

st. p. č. 236 ve vlastnictví p. Miroslava Havlíčka, pozemku p. č. 1217/7 ve vlastnictví p.
Miroslava Holušky, pozemku st. p. č. 233 v podílovém spoluvlastnictví p. Miroslava Holušky,
Pavla Holušky a Jaroslava Švrčiny, pozemku p. č. 239/2 ve vlastnictví společnosti Jednota,
spotřební družstvo Nová Paka, pozemku p. č. 235 a st. p. č. 68 ve vlastnictví p. Vladimíra
Mádleho, pozemku p. č. 1217/5 a st. p. č. 235 v podílovém spoluvlastnictví p. Josefa Nýdrleho
a Ivany Nýdrlové, pozemku st. p. č. 66 ve vlastnictví p. Romana Svatého, pozemku p. č. 236 a
st. p. č. 67 ve společném jmění manželů Františky a Miluše Svatých, pozemku st. p. č. 65/3 ve
vlastnictví p. Jaroslava Špígla, pozemku p. č. 216/1 a st. p. č. 4 v podílovém spoluvlastnictví p.
Karla Vícha a Irena Víchové, pozemku p. č. 219/2 a st. p. č. 5/4 ve vlastnictví p. Michala
Zemana a pozemku p. č. 386/2 ve vlastnictví Ing. Michaela Augustina. Zřízení věcného
břemene je navrženo jako bezúplatné.
V rámci rekonstrukce veřejného osvětlení budeme ukládat kabel a umisťovat sloupy VO také
do pozemků ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. V této souvislosti jsme požádali Správu
silnic Královéhradeckého kraje o oddělení a převod části pozemků, kde budeme kabely
pokládat. Část vedení půjde v trase navrhovaného chodníku od Marijány do středu obce. Na
tuto část je připraven Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce, na základě kterého budeme
oprávněni využít pozemek pod budoucím chodníkem kromě stavby chodníku také ke stavbě
veřejného osvětlení. V určitých úsecích bude vedení probíhat pod komunikací, na tyto úseky je
třeba uzavřít smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání a omezení
užívání nemovitosti.
V rámci rekonstrukce půjdeme cestou veřejného osvětlení se sodíkovými výbojkami. U LED
světel se nám nezdála vhodná barva světla, které se dle názoru většiny zastupitelů nehodí na
vesnici. LED svítidla sice mají zhruba poloviční spotřebu elektrické energie, ale mají více než
dvojnásobnou pořizovací cenu. Doba návratnosti LED světel (proti pořízení sodíkových
výbojek) je cca 13 let, přičemž doba životnosti je cca 19 let. Pokud by ale nastal u LED svítidla
problém, museli bychom vyměnit celé světlo a výhodnost pořízení LED technologie by se
významně snížila.
2017/22/6a
OZ schválilo Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu „Rekonstrukce VO Lužany“ s vlastníky pozemků dotčených
stavbou
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
2017/22/6b
OZ schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce čís. 9/30/15/0440/Sv/N uzavřený se
Správou silnic Královéhradeckého kraje, IČ: 70947996
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
2017/22/6c
OZ schválilo Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti
uzavřenou se Správou silnic Královéhradeckého kraje, IČ: 70947996
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Smlouvy o právu provést stavbu kanalizačních přípojek
Vlastníci budoucích kanalizačních přípojek k objektům č. p. 54 a č. p. 70 požádali obec o
uzavření smlouvy o právu provést stavbu kanalizační přípojky na pozemcích ve vlastnictví
obce. Kanalizační přípojka k objektu č. p. 54 bude vedena částečně po pozemku p. č. 231,
přípojka k č. p. 70 bude vedena částečně po pozemcích p. č. 4/3 a p. č. 29/1. V souladu se
zákonem byly záměry zveřejněny a smlouvy předkládám zastupitelstvu ke schválení.
2017/22/6d
OZ schválilo smlouvu o právu provést stavbu kanalizační přípojky k objektu Lužany č. p. 54
uzavřenou s p. Jiřím Vovsem
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
2017/22/6e
OZ schválilo smlouvu o právu provést stavbu kanalizační přípojky k objektu Lužany č. p. 70
uzavřenou s p. Stanislavem Kulhánkem
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
7) Rozpočtové opatření č. 2/2017
Příjmy:
Par
Pol
4116
4216
Příjmy celkem

Změna
72 000,00
115 000,00
187 000,00

Popis
Ostatní neinvestiční přijaté dotace – krucifix u hřiště
Ostatní investiční transfery přijaté ze SR – dotace na odpočinkové místo

Výdaje:
Par
Pol
2212
2321
3326
3421
4351
Výdaje celkem

Změna
-58 000,00
50 000,00
72 000,00
115 000,00
8 000,00
187 000,00

Popis
Silnice
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Pořízení, zach. a obnova hodnot místního kult., nár. a hist.povědomí
Využití volného času dětí a mládeže
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam.bydlení

2017/22/7
OZ schválilo rozpočtové opatření č. 2/2017
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
8) Dotace na výstavbu kanalizačních přípojek
Koncem minulého roku zastupitelstvo vyhlásilo dotační program na podávání žádostí o dotace
na výstavbu kanalizačních přípojek. V termínu pro podání žádostí se přihlásili čtyři zájemci.
V programu bylo uvedeno, že stavby dotčených kanalizačních přípojek musí být dokončeny
do konce dubna 2017. Dle informací od žadatelů je zřejmé, že nejsou schopni tento termín
dodržet (zejména z důvodu průtahů při povolování jednotlivých staveb – nepovolený souběh
inženýrských sítí s vozovkou a nedostatečné kapacity stavebních společností). Protože je
zájem obce, aby se dotčení obyvatelé na kanalizaci připojili, navrhuji schválit nový program
na poskytování dotací. Podmínky programu zůstanou stejné s tím, že lhůta pro předkládání
žádostí je od 9. května do 10. července 2017 a termín pro dokončení jednotlivých staveb je do
31. srpna 2017.

2017/22/8
OZ schválilo Program obce Lužany na poskytování dotací na výstavbu kanalizačních přípojek
Hlasování: schváleno
Pro: 6 Proti: 1 (P. Mach) Zdržel se: 0
9) Dotace na pečovatelskou službu
Oblastní charita Jičín požádala obec o neinvestiční dotaci ve výši 8 000 Kč na provoz
pečovatelské služby v roce 2017, kterou na našem území zajišťuje. Dle dostupných informací
z našich občanů těchto služeb zatím nikdo nevyužívá, ale ke spolufinancování služby jsme se
zavázali již koncem minulého roku, proto navrhuji poskytnutí dotace schválit.
2017/22/9
OZ schválilo poskytnutí neinvestiční dotace na poskytování sociálních služeb – pečovatelské
služby ve výši 8 000 Kč na rok 2017 a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace uzavřenou s Oblastní charitou Jičín, IČ: 73633755
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
10) Výběrové řízení na zpracovatele územního plánu
Na předchozích jednáních zastupitelstva jsme odsouhlasili pořízení nového územního plánu.
Proces pořízení územního plánu je poměrně zdlouhavý. Předpokládám, že bude trvat přibližně
dva roky. V určité fázi budou občané vyzváni k tomu, aby se k návrhu územního plánu
vyjádřili. V tuto chvíli předkládám zastupitelstvu ke schválení výzvu k podání nabídek na
zpracovatele s tím, že lhůta pro podání nabídek je do 3. 5. 2017. Jako kritéria pro výběr
nejvhodnější nabídky navrhuji nabídkou cenu vč. daně s váhou 70 % kvalitu a technickou
úroveň plnění ve výši 30 %. K prokázání splnění kvalifikačních předpokladů doloží dodavatel
doklad o autorizaci a splnění referenční zakázky – zpracování územního plánu obce s 500
obyvateli s rozlohou území 1000 ha dokončený v posledních 5 letech.
2017/22/10
OZ schválilo výzvu k podání nabídky na zpracovatele Územního plánu Lužany a výběrovou
komisi ve složení Jaroslav Mikule, Pavel Provazník, Jana Kučerová a Vítězslav Dufek, jako
náhradníky Martin Mitlöhner, Miloš Hofman
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
11) Různé
Žádost o finanční dar
Domácí hospic Duha, o. p. s. s centrem v Hořicích a ve Vrchlabí poskytuje služby domácí
hospicové péče v okolí 30 km od svých center, tedy i v naší obci. Tato péče není proplácena
z veřejného zdravotního pojištění, a proto je fungování těchto zařízení závislé na poskytování
darů. Z tohoto důvodu žádá hospic o poskytnutí finančního daru na krytí provozních nákladů.
2017/22/11a
OZ zamítlo žádost Domácího hospic Duha, o. p. s.
Hlasování: schváleno
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 (J. Mikule)

Přijetí dotací
Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo seznam schválených žádostí o poskytnutí dotace.
K poskytnutí dotace byly vybrány dvě naše žádosti – „Vybudování odpočinkového místa
v obci Lužany“ s dotací 115 tis. Kč a „Obnova kamenného krucifixu v obci Lužany“ s dotací
72 tis. Kč. Naše žádost o úpravy v hasičské zbrojnici bohužel úspěšná nebyla. Navrhuji tedy
schválit přijetí dotace z Programu obnovy a rozvoje venkova.
2017/22/11b
OZ schválilo přijetí dotace z Programu obnovy a rozvoje venkova 2017 na projekt
„Vybudování odpočinkového místa v obci Lužany“ ve výši 115 tis. Kč a na projekt „Obnova
kamenného krucifixu v obci Lužany“ ve výši 72 tis. Kč
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Vývoz kontejnerů na plast
Svoz platů je stále ve čtrnáctidenním režimu, protože situace byla zatím udržitelná. Stále však
řešíme přemístění kontejnerů a navrhujeme následující: 4 kontejnery před kostelem budou
přesunuty podél obecní hospody, před kostelem zůstanou pouze dva kontejnery na odpad ze
hřbitova, jeden kontejner na plast bude přesunut k přečerpávací stanici u Mlejnkových, jeden
kontejner na sklo a jeden kontejner na plast bude přesunut před prodejnu na hořením konci.
Připravované akce
Škola Lužany zve občany na Velikonoční dílnu, která se uskuteční v úterý 4. 4. 2017 od 16
hodin v budově školy. Kino Lužany zve děti a jejich doprovod občany v sobotu 22. 4. 2017 od
14 hodin na loutkové divadelní představení Jak šel Kozlík do světa. Setkání se seniory se
uskuteční v pátek 28. 4. 2017 od 14 hodin na Kolibě, zahraje Řehečské kvarteto.
12) Závěr
- Starosta ukončil zasedání ve 20:05 hod.
V Lužanech 3. 4. 2017
Zapsal: J. Kašíková, M. Mitlöhner

Schválil: M. Mitlöhner
Ověřili: M. Hofman, P. Provazník

