Zápis č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužany dne 27. 3. 2019
dne: 27. 3. 2019
začátek: 19:00 hod

místo konání: zasedací místnost OÚ Lužany
omluveni: P. Tománek, J. Mikule

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 a navrhl do programu doplnit bod
Rozpočtové opatření č. 3/2019:
Program:
Rozpočtové opatření č. 3/2019
Žádosti o finanční příspěvek
Úpravy hasičské zbrojnice
Různé
Z dnešního jednání se omlouvá: P. Tománek a J. Mikule. Jako ověřovatelé jsou navrženi:
M. Vorlíčková, P. Provazník
2019/4/1
OZ schválilo upravený program zasedání a ověřovateli zápisu určilo M. Vorlíčkovou a P.
Provazníka
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
2) Rozpočtové opatření č. 3/2019
Výdaje:
Par
Pol
3113
3612
3729
3745
5512
Výdaje celkem

Změna
- 400 000
80 000
20 000
40 000
260 000
0

Popis
Základní školy (školní jídelna)
Bytové hospodářství (opravy v bytě č. p. 4) a úprava kan. přípojky
Ostatní záležitosti odpadové hospodářství (příspěvek SD Mlázovice)
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Požární ochrana – dobrovolná část (úpravy hasičské zbrojnice)

2019/4/2
OZ schválilo rozpočtové opatření č. 3/2019
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
3) Žádosti o finanční příspěvek
Žádost o příspěvek na provoz Mateřské centra Kapička
Mateřské centrum Kapička z Jičína, které jako nezisková organizace poskytuje podporu
rodičům na rodičovské dovolené, požádalo o poskytnutí příspěvku na provoz. Dle sdělení
organizace navštěvovalo v roce 2018 centrum 5 rodin z naší obce. Z tohoto důvodu navrhuji
žádosti vyhovět a poskytnout centru dar ve výši 2 000 Kč.
2019/4/3a
OZ schválilo poskytnutí daru na činnost mateřské centra ve výši 2 000 Kč a pověřilo starostu
podpisem Darovací smlouvy s Mateřským centrem Kapička, z. s., IČ: 26534401

Hlasování: neschváleno
Pro: 2 (M. Mitlöhner, P. Mach) Proti: 4 (M. Vorlíčková, J. Kučerová, M. Plecháč, M.
Hofman) Zdržel se: 1 (P. Provazník)
Žádost o částečnou úhradu nákladů spojených s provozováním svěrného dvora v Mlázovicích
Městys Mlázovice požádal o poskytnutí příspěvku na částečnou úhradu provozních nákladů
sběrného dvora v Mlázovicích, kam mohou občané obce Lužany odkládat odpady. Náklady na
provoz SD činily v roce 2018 celkem 317 987 Kč, příjmy z provozu SD činily 44 651 Kč,
celková ztráta z provozu SD byla 273 336 Kč. Přepočteno na jednoho obyvatele
obsluhovaných obcí (celkem 2 035 obyvatel) činí náklad 134 Kč/obyvatele. Z tohoto důvodu
žádá městys o úhradu 50 % této částky, což představuje celkem 39 600 Kč. Za rok 2019
navrhuje městys fakturaci poměrné části této částky.
Dle údajů zařízení zpracovalo v roce 2018 celkem 209 t odpadů, z čehož bylo dle evidence
městysu celkem 1,3 t odpadů od občanů obce Lužany. V přepočtu dle množství odpadů činí
poměrná část nákladů na obec Lužany pouhých 1 720 Kč.
V případě, že by obec se SD nadále nespolupracovala, musí zajistit sběr biologicky
rozložitelné složky komunálních odpadů. Dle statistik činí produkce BRKO 74 kg na
obyvatele a rok, v případě obce Lužany tedy celkem 44 t, což je cca 126 m3 BRKO. Cena za
svoz BRKO z hromady 3 500 Kč za 15 m3 kontejner, což přestavuje náklad ve výši 28 000
Kč/rok.
Vzhledem k tomu, že stávající systém je dostačující a funkční a obec by musela v případě
ukončení spolupráce se SD zajistit likvidaci BRKO, navrhuji poskytnout městysu Mlázovice
příspěvek na provoz SD ve výši 20 000 Kč.
2019/4/3b
OZ schválilo částečnou úhradu provozních nákladů SD Mlázovice v roce 2019 ve výši
20 000 Kč
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
4) Úpravy hasičské zbrojnice
Obec Lužany vypsala výběrové řízení na dodavatele stavebních úprav hasičské zbrojnice.
Termín dokončení úprav byl stanoven na 30. 6. 2019, aby bylo možné do upravené garáže
umístit novou cisternovou stříkačku. Ze 7 oslovených společností podala nabídka společnost
IZOTRADE, spol. s r. o. s nabídkovou cenou 943 810,73 Kč vč. DPH. Vzhledem k tomu, že
je tato nabídka o 44% vyšší než předpokládaná cena, navrhuje komise zadavateli výběrové
řízení zrušit.
Protože je však nezbytné navržené úpravy provést, byly osloveny další společnosti s žádostí o
zpracování cenové nabídky s termínem dokončení do konce října 2019. Nabídku předložily
společnosti Stavby Koťátko s. r.o. s nabídkovou cenou 698 266,84 Kč a pan Pavel Bořek ze
Dvora Králové n. Labem s nabídkovou cenou 838 890,50 Kč.
Na základě uvedených skutečností navrhuji schválit výjimku ze směrnice pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu a zadat zakázku přímo společnosti Stavby Koťátko s.r.o.
s nabídkovou cenou 698 266,84 Kč.
2019/4/4a
OZ zrušilo výběrové řízení na zakázku „Stavební úpravy hasičské zbrojnice“
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

2019/4/4b
OZ schválilo výjimku ze směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci
„Stavební úpravy hasičské zbrojnice“ a pověřilo starostu podpisem smlouvy o dílo se
společností Stavby Koťátko s.r.o., IČ: 26007835 s cenou 698 266,84 Kč
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
5) Různé
Směna části pozemku p. č. 191
Vlastník pozemku p. č. 188/1 požádal o směnu části pozemku za část pozemku p. č. 191 v k.
ú. Lužany u Jičína. Vzhledem k tomu, že část pozemku ve vlastnictví obce je již nyní
oplocena a užívána, navrhuji tento záměr schválit a následně směnu realizovat.
2019/4/5a
OZ schválilo záměr č. 1/2019 směnit část pozemku p. č. 191 v k. ú. Lužany u Jičína
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Oprava kanalizační přípojky k č. p. 145
Kanalizační přípojka objektu č. p. 145 se pravidelně ucpává, kamerovou prohlídkou byla
zjištěna částečně propadlá přípojka. Společnost S-Vision s.r.o. zpracovala nabídku na opravu
kanalizační přípojky v celé délce v ceně 43 tis. Kč vč. DPH. Při realizaci by se nejprve
odkrylo problémové místo a dle situace bude rozhodnuto, zda se opraví kanalizační přípojka
v celé délce, případně jen část.
2019/4/5b
OZ schválilo opravu kanalizační přípojky objektu č. p. 145 v předpokládané hodnotě 43 tis.
Kč vč. DPH
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
6) Závěr
Starosta ukončil zasedání v 19:30 hod.
V Lužanech 27. 3. 2019

Schválil: M. Mitlöhner

Zapsal: M. Mitlöhner, M. Plecháč

Ověřili: M. Vorlíčková, P. Provazník

