Zápis č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužany dne 6. 5. 2019
dne: 6. 5. 2019
začátek: 19.00 hod

místo konání: zasedací místnost OÚ Lužany
omluveni: 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 návrhem programu:
Rozpočtové opatření č. 4/2019
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Pozemkové záležitosti
Poskytnutí darů a dotací
Úpravy chodníků ve středu obce
Různé
Z dnešního jednání se omlouvá: P. Tománek. Jako ověřovatelé jsou navrženi: M. Hofman a J.
Mikule.
2019/5/1
OZ schválilo program zasedání a ověřovateli zápisu určilo M. Hofmana a J. Mikuleho
Hlasování: schváleno
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
2) Rozpočtové opatření č. 4/2019
S ohledem na předpokládaný vývoj příjmů a výdajů navrhuji schválit následující rozpočtové
opatření:
Příjmy:
Par

Pol
4222
Příjmy celkem

Změna
1 000 000
1 000 000

Popis
Investiční přijaté transfery od krajů (dotace na pořízení cisterny)

Výdaje:
Par
Pol
2212
3636
4399
5213
5512
6171
Výdaje celkem

Změna
21 000
36 300
2 500
50 000
50 200
840 000
1 000 000

Popis
Silnice (provedení hlavní mostní kontroly)
Územní rozvoj (územní studie lokality Mádlák)
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (dar svazu)
Krizová opatření (rezerva)
Požární ochrana (úpravy v hasičské zbrojnici)
Činnost místní správy (nespecifikovaná rezerva)

2019/5/2
OZ schválilo rozpočtové opatření č. 4/2019
Hlasování: schváleno
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
3) Rekonstrukce veřejného osvětlení
V uplynulých dnech byla v obci zahájena rekonstrukce elektrického vedení. Část vedení bude
položena do země, část vedení povede po nových sloupech. V části, kde bude vedení položeno
do země a současně zde nemáme nové veřejné osvětlení, chceme přiložit kabel veřejného

osvětlení a rozhlasu k elektrickému vedení. Proto byla oslovena společnost MATEX HK,
která rekonstrukci elektrického vedení provádí, s žádostí o cenovou nabídku na přiložení
kabelu a vytvoření patek pro nové sloupy veřejného osvětlení. Cenová nabídka činí celkem
707 745 Kč vč. DPH. Vzhledem k tomu, že nabídková cena je na 88 % rozpočtu (původní
rozpočet na tuto část činil 808 895 Kč) a z důvodu obtížné koordinace prací s dalším
dodavatelem, navrhuji schválit výjimku ze směrnice pro zadávání veřejných zakázek a zadat
tyto práce přímo společnosti MATEX HK s. r. o.
Na druhou část prací, spočívající v demontáži stávajícího vedení, instalaci sloupů a světel
veřejného osvětlení a rozvodů veřejného osvětlení (včetně svítidel) v části, kde povede nové
elektrické vedení po sloupech (tedy od kina na dolní konec obce), byla připravena zadávací
dokumentace, kterou předkládám zastupitelstvu ke schválení. Jediným výběrovým kritériem je
cena vč. DPH, termín dokončení prací je nastaven do 15. října 2019.
2019/5/3a
OZ schválilo výjimku ze směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro výběr
dodavatele na akci „Rekonstrukce VO Lužany – I. etapa“ a pověřilo starostu podpisem
smlouvy o dílo se společností MATEX HK s.r.o., IČ: 25968807 s nabídkovou cenou
707 745 Kč
Hlasování: schváleno
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
2019/5/3b
OZ schválilo zadávací dokumentaci na akci „Rekonstrukce VO Lužany – II. etapa“
Hlasování: schváleno
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
4) Pozemkové záležitosti
Směna pozemku p. č. 191/2
Obec Lužany zveřejnila záměr směnit část pozemku p. č. 191, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 20 m2 za část pozemku p. č. 188/1, zahrada, o výměře 20 m2, obojí
v k. ú. Lužany u Jičína, obci Lužany. Protože se do dnešního dne nepřihlásil žádný jiný
zájemce o pozemek, navrhuji schválit směnu pozemků tak, jak je popsána v záměru č. 1/2019.
2019/5/4
OZ schválilo směnu části pozemku p. č. 191 o výměře 20 m2 za část pozemku p. č. 188/1 o
výměře 20 m2 v k. ú. Lužany u Jičína, obci Lužany a pověřilo starostu podpisem směnné
smlouvy uzavřené s p. Jitkou Foitlovou
Hlasování: schváleno
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
5) Poskytnutí darů a dotací
Žádost po podporu Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR
Svaz postižených civilizačními chorobami ČR, základní organizace Jičín, nás požádal o
finanční podporu svých aktivit, které realizují s občany v rámci léčebné a psychosociální
podpory. V současné době aktivity svazu využívá celkem pět osob z naší obce. Z tohoto
důvodu navrhuji žádosti vyhovět a poskytnout organizaci finanční dar ve výši 2 500 Kč.

2019/5/5a
OZ schválilo poskytnutí daru Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, základní
organizaci Jičín ve výši 2 500 Kč a pověřilo starostu podpisem darovací smlouvy
Hlasování: schváleno
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z. s.
Společnost Linka bezpečí, z. s., provozovatel krizové linky pro děti a mladé lidi, požádal o
poskytnutí finanční podpory ve výši 5 000 Kč. Vzhledem k tomu, že poskytujeme podporu
organizacím, které působí a pomáhají adresně občanům obce Lužany, navrhuji tuto žádost
zamítnout.
2019/5/5b
OZ zamítlo poskytnutí finančního příspěvku Linky bezpečí, z.s.
Hlasování: schváleno
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
6) Úpravy chodníků ve středu obce
V současné době je dopracovávána projektová dokumentace na úpravy chodníků ve středu
obce, a to od rybníčku u č. p. 142 po zámeček č. p. 3, včetně stávajících chodníků směrem na
obec Úlibice. Projektová dokumentace byla zveřejněna na internetových stránkách obce
Lužany a občanům byla poskytnuta možnost, aby se k návrhu vyjádřili. Na projekt je možné
požádat o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím MAS
Brána do Českého ráje. Maximální výše dotace je omezena na 95 % z 1,5 mil. Kč, proto byla
z projektu oddělena část s předpokládanými náklady ve výši 3,2 mil. Kč. Jedná se o část
chodníku od č. p. 142 ke škole. Rekonstrukce zahrnuje vybudování dvou míst pro přecházení
(u č. p. 125 na komunikaci IIII/28437 a III/28438) a přechodu pro chodce u školy.
2019/5/6
OZ schválilo podání žádosti o dotaci na projekt Lužany – Chodník podél silnice III/28437 – II.
etapa – 1. část“
Hlasování: schváleno
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
P. Mach: Je příkop od bytovek do konce náš? Dal by se tam prodloužit chodník?
M. Mitlöhner: Ano, je to náš příkop, ale nachází se v něm splašková kanalizace. V tuto chvíli
není vybudování chodníku v tomto úseku projektováno.
7) Různé
J. Berger – Proč je v úvoze a na cestě u našeho domu navezený štěrk a velké kameny?
M. Mitlöhner – Na žádost občanů bylo domluveno, že tam pan Malinský opraví díry
v komunikaci asfaltovým recyklátem.
J. Berger – Je plánována oprava komunikace v úvozu, bude i zde asfaltový povrch úseku?
M. Hofman – Říkalo se, že necháme povrch sednout, a pak se to udělá.
M. Mitlöhner: To je otázka financí. Část, kde je rovina, v tuto chvíli připravena není, část
v kopci bude mít asfaltový povrch. Chápu snahu mít před svým domem asfaltovou cestu, ale
obec má na starost 5 km cest, které jsou potřeba opravit.
J. Berger – Proč se to neudělá, kdy zde bude technika?

M. Mitlöhner – Je to otázkou priorit, není to havarijní úsek, v obci jsou cesty, které jsou
v horším stavu a zasluhují si provést opravu.
M. Hofman – Podklad je dobrý, stačí tam položit jen asfalt. Minulé zastupitelstvo to slíbilo.
P. Mach – Ať někdo udělá fotky, případně se tam půjdeme podívat, zda je to potřeba udělat.
P. Provazník – Na příští schůzi rozhodneme.
M. Plecháč st. – Jak je to s pozemky směr Úlibice? Na základě čeho byly zařazeny do
územního plánu?
M. Mitlöhner – Ty jsou v soukromém vlastnictví. Do návrhu územního plánu byly zařazeny
na žádost spoluvlastníka pozemků.
M. Plecháč st. – Jak je to s novostavbami? Kdo a proč reguluje, jak mají vypadat?
M. Mitlöhner – Regulativy jsou dané územním plánem, a to již historicky. Zde jsou uvedeny
mj. také typy domů, které jsou v území nežádoucí. Snažíme se zachovat venkovský charakter
obce.
M. Plecháč st. – Bude se u chodníků u obrubníků čistit nepořádek a prach, aby se kanály
neucpaly?
M. Mitlöhner – Toto se zajistí. Děkuji za upozornění.
M. Mitlöhner – Vyzývám tímto obyvatele, aby parkovali svá vozidla na svých pozemcích a
zbytečně je neparkovali na silnicích.
8) Závěr
Starosta ukončil zasedání v 19:55 hod.
V Lužanech 6. 5. 2019

Schválil: M. Mitlöhner

Zapsal: M. Mitlöhner, M. Plecháč

Ověřili: M. Hofman, J. Mikule

