Zápis č. 24 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužany dne 26. 6. 2017
dne: 26. 6. 2017
místo konání: zasedací místnost OÚ Lužany
začátek: 19.00 hod
omluveni: T. Berger, J. Kučerová
1) Zahájení
Starosta zahájil zasedání, konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a
zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Zápis z minulého jednání byl ověřen. Z dnešního jednání
se omlouvá: T. Berger, J. Kučerová. Jako ověřovatelé jsou navrženi: P. Provazník a P. Tománek.
2017/24/1
OZ schválilo program zasedání a ověřovateli zápisu určilo P. Provazníka a P. Tománka
Hlasování: schváleno
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 2 (P. Provazník, P. Tománek)
2) Výsledky výběrových řízení
PD multifunkční hřiště Lužany
Výzvou k podání nabídek bylo osloveno 6 uchazečů s žádostí o zpracování cenové nabídky na
zhotovení projektové dokumentace na výstavbu multifunkčního hřiště v Lužanech. Celkem byly
v termínu předloženy 3 nabídky. Žádná nabídka nebyla vyloučena. Na základě hodnotících
kritérií, kterými byla nabídková cena s vahou 0,9 a hodinové náklady na autorský dozor s vahou
0,1, bylo hodnotící komisí stanoveno následující pořadí:
Pořadí nabídek
Uchazeč
IČ
Nabídková cena vč. DPH
1.
Ing. Pavel Jarolímek
64778878
71 390,00
2.
BENIKSPORT s. r. o.
25148133
93 170,00
3.
LINHART spol. s. r. o.
47052121
108 900,00
2017/24/2a
OZ vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení na akci „PD multifunkční hřiště Lužany“ a
schválilo smlouvu o dílo s uchazečem Ing. Pavel Jarolímek, IČ: 64778878
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Obnova kamenného krucifixu
Výzvou k podání nabídek byli osloveni 4 uchazeči s žádostí o zpracování cenové nabídky na
obnovu kamenného krucifixu. Celkem byly v termínu předloženy 2 nabídky. Žádná nabídka
nebyla vyloučena. Na základě hodnotícího kritéria, kterým byla nabídková cena vč. DPH bylo
hodnotící komisí stanoveno následující pořadí:
Pořadí nabídek
Uchazeč
IČ
Nabídková cena vč. DPH
1.
L. Špatenková
73988081
78 000,00
2.
ARTEGRAM s. r. o.
04736851
103 092,00
2017/24/2b
OZ vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení na akci „Obnova kamenného krucifixu“ a
schválilo smlouvu o dílo s uchazečem Liana Špatenková, IČ: 73988081
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
3) Bezúplatný převod pozemků s Královéhradeckým krajem
Bezúplatný převod pozemků mezi obcí Lužany a Královéhradeckým krajem jsme řešili již na
minulém zasedání. Kraj však požaduje kromě převodu samotného schválit také omezující

podmínky, proto navrhuji usnesení č. 2017/23/6c revokovat a doplnit omezující podmínky.
2017/24/3
OZ revokovalo usnesení č. 2017/23/6c takto: OZ schválilo vzájemný bezúplatný převod
pozemků mezi Královéhradeckým krajem a Obcí Lužany tak, že Královéhradecký kraj (dárce)
převede z LV 245 do vlastnictví Obce Lužany (obdarovaný) dle geometrického plánu č. 60834/2017 ze dne 24. 4. 2017 v k. ú. Lužany u Jičína a obci Lužany p.p.č. 1455/7 o výměře 872 m2,
ostatní plocha – ostatní komunikace, vznikla z p.p.č. 1455/1 (ostatní plocha – silnice), p.p.č.
1455/8 o výměře 396 m2, ostatní plocha – zeleň, vznikla z p.p.č. 1455/1 (ostatní plocha –
silnice), p.p.č. 1455/9 o výměře 433 m2, ostatní plocha – zeleň, vznikla z p.p.č. 1455/1 (ostatní
plocha – silnice), p.p.č. 1616/5 o výměře 312 m2, ostatní plocha – zeleň, vznikla z p.p.č. 1616
(ostatní plocha – silnice), p.p.č. 1616/6 o výměře 573 m2, ostatní plocha – zeleň, vznikla z p.p.č.
1616 (ostatní plocha – silnice), p.p.č. 1616/7 o výměře 606 m2, ostatní plocha – zeleň, vznikla
z p.p.č. 1616 (ostatní plocha – silnice), p.p.č. 1616/8 o výměře 365 m2, ostatní plocha – ostatní
komunikace, vznikla z p.p.č. 1616 (ostatní plocha – silnice), p.p.č. 1616/9 o výměře 46 m2,
ostatní plocha – ostatní komunikace, vznikla z p.p.č. 1616 (ostatní plocha – silnice) a obec
Lužany (dárce) převede z LV 10001 do vlastnictví Královéhradeckého kraje (obdarovaný) dle
geometrického plánu č. 608-34/2017 ze dne 24. 4. 2017 v k. ú. Lužany u Jičína a obci Lužany
p.p.č. 212/2 o výměře 118 m2, ostatní plocha – silnice, vznikla z p.p.č. 212 (ostatní plocha –
ostatní komunikace), p.p.č. 239/4 o výměře 6 m2, ostatní plocha – silnice, vznikla z p.p.č. 239/1
(ostatní plocha – jiná plocha), p.p.č. 239/5 o výměře 9 m2, ostatní plocha – silnice, vznikla z dílu
„b“ st.p.č. 65/2 (zastavěná plocha) a z dílu „a“ p.p.č. 239/1 (ostatní plocha – jiná plocha) s touto
omezující podmínkou: „Smluvní strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz
zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě
a o dar bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemky pod
chodníky a zelení, v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním
či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne.“ a pověřilo starostu
podpisem smlouvy uzavřené s Královéhradeckým krajem, IČ: 70889546
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
4) Různé
Vyúčtování dotace na kanalizační přípojku Lužany čp. 186
Pan Michal Matouš, kterému jsme schválili dotaci v maximální výši 59 501 Kč na vybudování
veřejné části kanalizační přípojky k objektu bytového domu Lužany č. p. 186, předložil
vyúčtování dotace ve výši 52 582,60 Kč. Vzhledem k tomu, že akce je po věcné i formální
stránce dokončena, navrhuji schválit předložené vyúčtování a dotaci žadateli vyplatit.
2017/24/4a
OZ schválilo vyúčtování dotace na výstavbu kanalizační přípojky k objektu Lužany 186 ve výši
52 582,60 Kč
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
5) Závěr
Starosta ukončil zasedání v 19:15 hod.
V Lužanech 26. 6. 2017
Zapsal: J. Kašíková, M. Mitlöhner

Schválil: M. Mitlöhner
Ověřili: P. Mach, J. Mikule

