Zápis č. 26 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužany dne 21. 8. 2017
dne: 21. 8. 2017
začátek: 19.00 hod

místo konání: zasedací místnost OÚ Lužany
omluveni: T. Berger

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 návrhem programu jednání. Z dnešního jednání se omlouvá: T. Berger.
Jako ověřovatelé jsou navrženi: P. Mach a P. Provazník.
2017/26/1
OZ schválilo program zasedání a ověřovateli zápisu určilo P. Macha a P. Provazníka
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1 (P. Provazník)
2) Výběrové řízení na veřejné osvětlení pod chodníkem
Výzvou k podání nabídek bylo osloveno 6 uchazečů s žádostí o zpracování cenové nabídky na
stavební práce – uložení kabelu veřejného osvětlení a místního rozhlasu v trase budovaného
chodníku a zhotovení stožárových pouzder. Celkem byly v termínu předloženy 4 nabídky.
Žádná nabídka nebyla vyloučena. Na základě hodnotících kritérií, kterými byla nabídková
cena vč. DPH, bylo hodnotící komisí stanoveno následující pořadí:
Pořadí nabídek
Uchazeč
IČ
Nabídková cena vč. DPH
1.
Ing. Zdeněk Mareš
76234151
485 262,00
2.
ELEKTROTERM spol. s r.o.
45538280
490 631,00
3.
TARPA s.r.o.
25970763
670 438,00
4.
IZOTRADE s.r.o.
28368509
826 550,00
2017/26/2
OZ vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení
Lužany – chodník“ a schválilo smlouvu o dílo s uchazečem Ing. Zdeněk Mareš, IČ: 76234151
Hlasování: schváleno
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
3) Různé
Výstavba chodníku podél silnice III/28437
V uplynulých dnech byla zahájena výstavba chodníku podél silnice III/28437. V projektu byly
původně vjezdy řešeny pouhým dorovnáním štěrkodrtí. Na základě požadavků některých
zastupitelů, aby byly provedeny z estetických důvodů všechny vjezdy jednotně ze zámkové
dlažby, byl proveden odhad nákladů na provedení těchto úprav a činí cca 350 tis. Kč. V rámci
oprav vjezdů navrhujeme provést ke každé nemovitosti opravu vždy jednoho vjezdu vč.
vstupní branky (pokud je u nemovitosti více sjezdů, bude proveden pouze jeden). Tento
postup je stejný jako v případě dalších akcí, které byly v obci realizovány, kdy obec hradila
sjezdy pouze na obecních pozemcích do úrovně plotu. Vzhledem k tomu, že máme vybraného
dodavatele na výstavbu chodníků, navrhuji udělat výjimku ze směrnice a schválit zadání
zakázky přímo společnosti IZOTRADE s.r.o. s jednotkovými cenami dle položkového
rozpočtu na výstavbu chodníku.
P. Provazník – vzhledem k tomu, že se mne tato záležitost přímo dotýká, zdržím se hlasování

2017/26/3a
OZ schválilo postup při opravách sjezdů k nemovitostem v souvislosti s výstavbou chodníku
podél silnice III/28437, výjimku ze směrnice pro zadávání veřejných zakázek a společnost
IZOTRADE s.r.o. jako dodavatele akce
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1 (P. Provazník)
Žádost o dotaci na výstavbu víceúčelového hřiště
V minulém týdnu byla podána žádost o dotaci na výstavbu multifunkčního hřiště na zahradě
školy. Celkové rozpočtované náklady akce jsou 3 626 tis. Kč, požadovaná dotace činí celkem
2 475 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že musí být v případě přiznání dotace zahájena realizace
fyzicky a finančně již v roce 2017, navrhuji vypsat výběrové řízení na dodavatele. Jako
profesní kvalifikační předpoklady navrhuji stanovit alespoň jednu realizaci víceúčelového
hřiště s umělým povrchem v objemu minimálně 1 500 tis. Kč vč. DPH v plynulých 5 letech.
Jako hodnotící kritérium navrhuji cenu s vahou 0,75 a kvalitu a technickou úroveň plnění, vč.
estetických a funkčních vlastností s vahou 0,25.
2017/26/3b
OZ vzalo na vědomí podání žádosti o dotaci na projekt „Multifunkční hřiště ZŠ Lužany“
Hlasování: schváleno
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
2017/26/3c
OZ schválilo zadávací podmínky projektu „Multifunkční hřiště ZŠ Lužany“ a výběrovou
komisi ve složení Zdeněk Mareš, Petr Mach a Petr Tománek, náhradníky Jaroslava Bergera,
Tomáše Bergera a Martina Mitlöhnera
Hlasování: schváleno
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Chodník podél silnice III/28437
S ohledem na skutečnost, že v roce 2018 bude realizována kabelizace elektrického vedení
v obci a projekt výstavby chodníku bude možné prodloužit až do roku 2018, nebyla podepsána
smlouva s ČEZem na realizaci přeložky sloupu, který stojí v trase chodníku. Je však nutné
uzavřít se zhotovitelem stavby chodníku dodatek ke smlouvě, kterým se prodlouží termín
realizace do konce roku 2018. Proto předkládám návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se
společnosti IZOTRADE s. r. o., kterým se prodlužuje termín dokončení stavby do konce roku
2018. Součástí dodatku je také povinnost zhotovitele spolupůsobit při kontrole akce ze strany
SFDI.
2017/26/3d
OZ schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Lužany – Chodník podél silnice
III/28437 – I. etapa“ uzavřený se společnosti IZOTRADE s. r. o., IČ: 28368509
Hlasování: schváleno
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Poplatky za výlep plakátů
Podle zákona o financování volebních stran nesmí být volebním stranám poskytovány
plakátovací plochy pro výlep předvolebních plakátů zdarma. V obci máme 3 plakátovací
plochy, navrhuji proto zpoplatnit využití plakátovacích ploch poplatkem 50 Kč (vč. DPH) za

všechny 3 plochy.
2017/26/3f
OZ schválilo výši poplatků za využití plakátovacích ploch v obci volebními stranami
Hlasování: schváleno
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
A. Vích – Bylo by dobré udělat obrubníky u křižovatky „U Křížku“. Určitě by to lépe
vypadalo. Bude tady mechanizace, udělalo by se to při jednom. Tento roh by šel lépe
zatravnit, případně by se tam daly vysázet nějaké květiny.
4) Závěr
Starosta ukončil zasedání v 19:30 hod.
V Lužanech 21. 8. 2017
Zapsal: J. Kašíková, M. Mitlöhner

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

