Zápis č. 10 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužany dne 11. 12. 2019
dne: 11. 12. 2019
začátek: 19.00 hod

místo konání: zasedací místnost OÚ Lužany
omluveni: P. Tománek, M. Hofman

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. 8/2019
Vyhláška o poplatku za odpad
Vyhláška o poplatku za psy
Vyhlášku o poplatku za ubytování
Vyhláška o poplatku ze vstupného
Stanovení stočného na rok 2020
Rozpočet obce Lužany na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu
Plán hospodaření ZŠ a MŠ Lužany na rok 2020 a střednědobý výhled
Výběr dodavatele na rekonstrukci chodníků
Žádost o dotaci na vybudování školní kuchyně
Dodatek ke smlouvě na rekonstrukci veřejného osvětlení
Pronájem nemovitostí
Pozemkové záležitosti
Poskytnutí darů a dotací
Úprava odměn zastupitelů
Různé
Z dnešního jednání se omlouvá: P. Tománek, M. Hofman. Jako ověřovatelé jsou navrženi:
J. Kučerová a P. Provazník.
Návrh usnesení č. 2019/10/1
OZ schválilo program zasedání a ověřovateli zápisu určilo J. Kučerovou a P. Provazníka
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
2) Rozpočtové opatření č. 8/2019
Na základě vývoje příjmů a výdaje předkládám ke schválení následující rozpočtové opatření:
Příjmy:
Par

Pol
1111
1113
1211
1334
1381
4116
4216

3141
3612
3613
3639
3725
5512
6310
Příjmy celkem

Změna
270 000,00
26 000,00
510 000,00
1 930,00
10 000,00
33 984,04
13 068,00
1 100,00
20 000,00
2 000,00
2 250,00
28 000,00
129 000,00
200,00
1 047 532,04

Popis
DPFO
DPFO vybíraná srážkou
DPH
Odvody za vynětí půdy ze ZPF
Daň z hazardních her
Ostat.neinv.tr. ze SR (dotace JSDH, VPP)
Ostat.inv.tr. ze SR (dotace na úpravy komunikace)
Školní stravování
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Komunální služby a územní rozvoj
Využívání a zneškodňování odpadů
Požární ochrana (prodej požárního automobilu)
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Výdaje:
Par
Pol
2223
3639
6310
Výdaje celkem

Změna
3 000,00
40 000,00
1 000,00
44 000,00

Financování:
Par
Pol
Změna
8115
-1 003 532,04
Financování celkem -1 003 532,04

Popis
Bezpečnost silničního provozu (dopravní značení na II/501)
Komunální služby a úz.rozvoj (platy zaměstnanců VPP)
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Popis
Změny stavu krátkodobých finančních prostředků

Návrh usnesení č. 2019/10/2
OZ schválilo rozpočtové opatření č. 8/2019
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
3) Vyhláška o poplatku za odpad
V souvislosti s novým zákonem o místních poplatcích je třeba schválit nové vyhlášky. Jednou
z nich je také vyhláško o poplatku za odpad, kdy je současně s ohledem na vysoké náklady na
odpadové hospodářství navrženo navýšení tohoto poplatku. Celkové předpokládané náklady
na likvidaci směsného komunálního odpadu v letošním roce činí 282 529 Kč. Rozpočítáno na
poplatníky činí poplatek na jednoho občana, případně jeden rekreační objekt 440 Kč.
K nákladům na likvidaci opadu je však nutné připočítat další náklady spojené s provozem
systému, a to náklady na separaci, nebezpečný a objemný odpad, příspěvek na provoz
sběrného dvora, náklady na administrativu, apod. Tyto náklady jsou v letošním roce ve výši
146 057 Kč (po odečtení odměny za separaci), po rozpočítání se jedná o částku 230 Kč. Aby
byly náklady na odpadové hospodářství nulové, musel by být poplatek nastaven ve výši
670 Kč. Protože však zastupitelstvo nechce veškeré náklady přenášet na občany, předkládáme
návrh na schválení vyhlášky s poplatkem ve výši 550 Kč. Poplatníkem je fyzická osoba
přihlášená v obci nebo fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba. Poplatek je
splatný u osob přihlášených v obci do konce března, u vlastníků rekreačních staveb do konce
června. Od poplatku jsou i nadále osvobozeny osoby, které se v obci déle než 6 měsíců
nezdržují, zdravotně postižení, kteří svůj nárok prokáží předložením příslušného průkazu
nebo osoby narozené v příslušném roce. Úleva ve výši 100 Kč se poskytuje osobám mladším
15 let. V případě, že nebude úhrada provedena včas a v plné výši, je možné navýšit poplatek
až na trojnásobek.
Návrh usnesení č. 2019/10/3
OZ vydalo obecně závazná vyhláška obce Lužany č. 2/2019, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
4) Vyhláška o poplatku za psy
Stávající vyhláška o poplatku za psy je účinná a výše poplatku je nezměněná již od roku 2009.
Protože administrativní náklady pomalu překračují výši poplatku, navrhujeme navýšit
poplatek za právního psa ze stávajících 30 Kč na 50 Kč a za každého druhého a dalšího psa ze
stávajících 50 Kč na 100 Kč. Poplatek se platí za psa staršího 3 měsíců. Poplatník (majitel

psa) je povinen ohlásit vznik i zánik své poplatkové povinnosti do 15 dnů, kdy mu poplatková
povinnost vznikla (nabyl psa staršího 3 měsíců nebo se pes stal starším 3 měsíců) nebo
zanikla (úhyn či prodej psa). Poplatky jsou splatné do konce března příslušného roku. Od
poplatku jsou osvobozeni nevidomí, osoby závislé na pomoci dle zákona o sociálních
službách nebo držitelé průkazu ZTP a ZTP/P.
Návrh usnesení č. 2019/10/4
OZ vydalo obecně závaznou vyhlášku obce Lužany č. 3/2019, o místním poplatku ze psů
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 – M. Vorlíčková
Usnesení přijato
5) Vyhláška o poplatku za ubytování
Novela zákona o místních poplatcích zrušila poplatek za rekreační pobyt, který jsme od roku
2009 vybírali ve výši 5 Kč. Předloženou vyhláškou bude zaveden nový poplatek z pobytu,
který je navržen ve výši 10 Kč za osobu a noc. Poplatníky poplatku jsou všichni
poskytovatelé, kteří poskytují ubytování za úplatu na území obce.
Návrh usnesení č. 2019/10/5
OZ vydalo obecně závaznou vyhlášku obce Lužany č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu
Hlasování: Pro 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
6) Vyhlášku o poplatku ze vstupného
Na základě novely zákona o místních poplatcích je třeba přijmout také novou vyhlášku o
poplatku ze vstupného. V návrhu nové vyhlášky jsou ponechány stávající sazby, tedy 10% ze
vstupného u kulturních a společenských akcí a 20 % z prodejních a reklamních akcí, případně
je možné zvolit paušál ve výši 30 tis. Kč za rok u kulturních a společenských akcí, resp.
60 tis. Kč u prodejních a reklamních akcí. Nově se zavádí osvobození od placení poplatku u
akcí, kdy výše vybraného vstupného nepřesáhne částku 20 tis. Kč.
Návrh usnesení č. 2019/10/6
OZ vydalo obecně závaznou vyhlášku obce Lužany č. 5/2019, o místním poplatku ze
vstupného
Hlasování: Pro 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
7) Stanovení stočného na rok 2020
Celkové předpokládané náklady na provoz kanalizace a čistírny odpadních vod v obci činí
v roce 2019 téměř 850 tis. Kč bez DPH (vč. 363 tis. Kč odpisů). Rozpočítáno na
předpokládané množství fakturované vody 18 000 m3 jsou předpokládané skutečné náklady
44,95 Kč bez DPH. Navrhuji tedy stanovit s platností od 1. 1. 2020 stočné na částku 18,61 Kč
bez DPH (tj. 21,40 Kč vč. DPH) za 1 m3. V kempu činí předpokládané náklady na čištění
odpadních vod v roce 2019 celkem 59 287 Kč bez DPH, proto navrhuji pro rok 2020 ponechat
výši příspěvku na čištění odpadních vod v autokempu na stávajících 33 Kč bez DPH za 1 m3.
Návrh usnesení č. 2019/10/7a
OZ schválilo stočné ve výši 18,61 Kč bez DPH s účinností od 1. 1. 2020
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato

Návrh usnesení č. 2019/10/7b
OZ schválilo příspěvek na likvidaci odpadních vod v autokempu ve výši 33 Kč bez DPH
s účinností od 1. 1. 2020
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
8) Rozpočet obce Lužany na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu
V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl na úřední desce
zveřejněn návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021 – 2023 a návrh rozpočtu na
rok 2020.
Zveřejněný návrh rozpočtu byl do dnešního dne ještě upraven, zejména byly navýšeny
předpokládané daňové příjmy, navýšeny prostředky na platy zaměstnanců a odměny
zastupitelů, prostředky na dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení nebo úpravy veřejné
zeleně a financování z přebytku hospodaření z minulých let. Rozpočet počítá s příjmy ve výši
9 998 932 Kč. Příjmy tvoří především daňové příjmy, přijaté dotace (dotace úpravy místní
komunikace) a příjmy z pronájmu nemovitostí. Předložený rozpočet nepočítá s prodejem
investičního majetku. Výdaje jsou navrženy ve výši 17 756 595 Kč. V rozpočtu počítáme
kromě běžných výdajů především s výdaji na úpravy komunikace v úvozu, úpravami
chodníku ve střední části obce, dokumentací inženýrských sítí pro výstavbu RD, prostředky
pro přestavbu budovy hostince na školní kuchyň s jídelnou, dokončení rekonstrukce veřejného
osvětlení a místního rozhlasu, dotací TJ Sokol Lužany na vybudování vrtu na fotbalovém
hřišti. Rozpočet je předložen ke schválení jako schodkový, přičemž schodek ve výši
7 757 663 Kč bude kryt přebytkem hospodaření minulých let. Konečný zůstatek na účtech ke
konci roku 2019 předpokládáme ve výši 13 mil. Kč.
Návrh usnesení č. 2019/10/8a
OZ schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce Lužany na období 2021 - 2023
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Návrh usnesení č. 2019/10/8b
OZ schválilo upravený rozpočet obce Lužany na rok 2020 jako schodkový s příjmy
9 998 932 Kč a výdaji 17 756 595 Kč, přičemž schodek rozpočtu ve výši 7 757 663 Kč bude
kryt přebytky hospodaření z minulých let a jako závazné ukazatele určilo objem paragrafů,
přičemž přesuny mezi položkami uvnitř jednoho paragrafu při jeho nepřekročení jsou plně
v kompetenci starosty a účetní
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Návrh usnesení č. 2019/10/8c
OZ pověřilo starostu prováděním rozpočtových opatření spočívajících ve změně závazných
ukazatelů (objem paragrafů) až do částky 50 000 Kč v každém jednotlivém paragrafu
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
9) Plán hospodaření ZŠ a MŠ Lužany na rok 2020 a střednědobý výhled
Dle zákona o rozpočtových pravidlech musí zřizovatel schvalovat také střednědobý výhled
rozpočtu a rozpočet založené příspěvkové organizace, v případě obce Lužany Základní školy a
Mateřské školy Lužany. V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

byl návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021 – 2023 a návrh rozpočtu na rok
2020 zveřejněn na internetových stránkách školy a na internetových stránkách obce.
Návrh rozpočtu na rok 2020 počítá s celkovými výnosy ve výši 6 620 000 Kč a celkovými
náklady ve výši 6 620 000 Kč, je tedy sestaven jako vyrovnaný. Hlavními výnosy rozpočtu
jsou provozní dotace a příspěvek zřizovatele, hlavními nákladovými položkami potom osobní
náklady a provozní náklady.
Návrh usnesení č. 2019/10/9a
OZ schválilo střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Lužany na období
2021 - 2023
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Návrh usnesení č. 2019/10/9b
OZ schválilo rozpočet Základní školy a Mateřské školy Lužany na rok 2020 jako vyrovnaný
s výnosy a náklady ve výši 6 620 000 Kč
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
10) Výběr dodavatele na rekonstrukci chodníků
Na minulém jednání byla schválena zadávací dokumentace na výběr dodavatele na
rekonstrukci chodníků ve střední části obce. Výběrové řízení bylo vypsáno, osloveno bylo
celkem 6 uchazečů. Ve lhůtě pro podání nabídek předložili nabídku celkem 3 uchazeči
s následujícími cenovými nabídkami:
Číslo nabídky Název uchazeče
IČ
Nabídková cena s DPH
1
NADOZ s.r.o.
49283171 5 173 830,84 Kč
2
IZOTRADE s.r.o. 28368509 4 403 068,97 Kč
3
M-SILNICE a.s.
42196868 5 044 182,30 Kč
Jako hodnotící kritérium stanovil zadavatel ekonomickou výhodnost nabídky s jediným
kritériem, kterým je nabídková cena s daní z přidané hodnoty. Komise doporučila
zastupitelstvu vzít na vědomí výsledek výběrového řízení a uzavřít smlouvu o dílo
s uchazečem s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, kterým je uchazeč IZOTRADE s.r.o.,
IČ: 42196868 s nabídkovou cenou 4 403 068,97 Kč.
Návrh usnesení č. 2019/10/10
OZ vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení na akci „Lužany – Chodník podél silnice
III/28437 – II. etapa“ a pověřilo starostu podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem
IZOTRADE s.r.o., IČ: 42196868 s nabídkovou cenou 4 403 068,97 Kč vč. DPH
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
11) Žádost o dotaci na vybudování školní kuchyně
Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova v roce 2019 poskytovalo mj. dotace na rekonstrukce a přestavby veřejných budov,
proto byl předpoklad, že bude tento dotační titul vyhlášen také pro rok 2020. Ve středu 4.
prosince byla výzva k předkládání žádostí pro rok 2020 zveřejněna, bohužel s informací, že
pro rok 2020 tento dotační titul vyhlášen nebude. V nejbližších dnech bude dokončena

projektová dokumentace na vybudování školní kuchyně a stavba bude připravena k realizaci.
Z roku 2019 máme na projekt připravenou dotaci ve výši 1,182 mil. Kč z Královéhradeckého
kraje, která musí být do konce listopadu 2020 vyčerpána. Na základě těchto skutečností
navrhuji požádat Královéhradecký kraj o změnu účelu dotace a provést v objektu jako první
etapu za obdržené prostředky rekonstrukci sociálního zařízení a vstupní chodby. Minimální
spoluúčast je u této dotace 50 %.
Návrh usnesení č. 2019/10/11
OZ schválilo podání žádosti o změnu účelu dotace na projekt „Vybudování školní kuchyně“
z Královéhradeckého kraje
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
12) Dodatek ke smlouvě na rekonstrukci veřejného osvětlení
Vzhledem k tomu, že stále ještě není dokončena rekonstrukce elektrického vedení v obci (není
demontováno nadzemní vedení a nové rozvaděče nejsou připojeny do distribuční sítě), není
možné realizovat rekonstrukci veřejného osvětlení (stávající nadzemní vedení nn brání
montáži některých sloupů VO a montáži nadzemního vedení). Z tohoto důvodu předkládám
zastupitelstvu ke schválení dodatek smlouvy na II. etapu rekonstrukce veřejného osvětlení,
kterou se prodlužuje termín dokončení stavby do 31. 3. 2020.
Návrh usnesení č. 2019/10/12
OZ pověřilo starostu podpisem Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce VO
Lužany – II. etapa“ uzavřeným s Ing. Zdeňkem Marešem, IČ: 76234151
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
13) Pronájem nemovitostí
Pronájem Koliby
Na předminulém jednání byl schválen záměr pronajmout restauraci Koliba v rekreační oblasti.
Na základě zveřejněného záměru se přihlásili dva uchazeči – společnost JFM Point s.r.o.,
která v současnosti provozuje motorest na Kovárně v Dolní Branné, Chatu Labská ve
Špindlerově Mlýně a stánek s rychlým občerstvením Černé lišky v Jinolicích a paní Kristýna
Drápalíkové, která má zkušenosti s provozem restaurace na pozici provozní restaurace Stará
Radnice ve Dvoře Králové. Na základě předložených nabídek se členové zastupitelstva
s jednotlivými uchazeči osobně sešli a navrhují pronajmout restauraci Koliba společnosti JFM
Point s.r.o., a to za podmínek dle zveřejněného záměru. Před uzavřením nájemní smlouvy je
třeba schválit dohodu o ukončení nájmu restaurace Koliba se stávající nájemnicí.
Návrh usnesení č. 2019/10/13a
OZ pověřilo starostu podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy uzavřenou s paní
Blankou Havlíkovou
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Návrh usnesení č. 2019/10/13b
OZ schválilo pronájem restaurace Koliba společnosti JFM Point s.r.o. a pověřilo starostu
podpisem nájemní smlouvy uzavřenou se společností JFM Point s.r.o.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato

Pronájem společenské místnosti v č. p. 145
Byl zveřejněn záměr prodloužit nájemní smlouvu na pronájem společenské místnosti
v č. p. 145 s tím, že se prodlouží smlouva se stávajícím nájemníkem p. Lukášem Vaňkem do
konce roku 2020. Současně nájemce žádá, aby obec hradila stálé platby za rezervovaný příkon
na elektrické přípojce do objektu v době mimo provoz kina (v době provozu kina se obec
podílí na úhradě elektrické energie ½, mimo provoz kina hradil celé náklady na přípojku a
elektrickou energii provozovatel společenské místnosti).
Návrh usnesení č. 2019/10/13c
OZ schválilo prodloužení nájemní smlouvy na společenskou místnost v č. p. 145 s úpravou
plateb za rezervovaný příkon a pověřilo starostu podpisem Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě
uzavřené s p. Lukášem Vaňkem
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Pronájem bytů
Stávající nájemní smlouvy na byty v č. p. 64 a 145 budou prodlouženy se stávajícími nájemci
do konce roku 2020 za stávajících podmínek.
Návrh usnesení č. 2019/10/13d
OZ vzalo na vědomí prodloužení nájemních smluv v bytech v č. p. 64 a 145
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
14) Pozemkové záležitosti
Smlouvy o zániku služebnosti na st. p. č. 4
Při nákupu objektu hostince ve středu obce byla zřízena na části pozemku služebnost cesty a
stezky pro vlastníky sousedních pozemků – p. Karla Vícha a p. Irenu Víchovou. Protože si
vlastník sousedního pozemku zřídil na pozemek samostatný sjezd, je toto věcné břemeno
bezpředmětné. Z tohoto důvodu navrhuji podepsat smlouvu o zániku služebnosti a podat
návrh na výmaz práva z katastru nemovitostí.
Návrh usnesení č. 2019/10/14a
OZ pověřilo starostu podpisem Smlouvy o zániku služebnosti uzavřenou s p. Karlem Víchem
a p. Irenou Víchovou
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Smlouva o stavbě oplocení
Pan Jiří Beneš požádal o souhlas obce s umístěním stavby dočasného oplocení na hranici
pozemků p. č. 1471/1 a p. č. 890/4. V blízkosti této hranice má vlastník pozemku již zasázené
ovocné stromy. Hranice byla v terénu vytyčena, body však mají velkou toleranci, proto je
nutné tyto body zpřesnit. Protože je v některých místech komunikace poměrně úzká, jeví se
jako ideální řešení v tuto chvíli hranici nezpřesňovat, ale souhlasit se stavbou dočasného
oplocení na pozemku obce a po dožití ovocných stromů nechat hraniční body zpřesnit tak, aby
byla na komunikaci zachována minimální průjezdní šířka. Navrhuji proto uzavřít smlouvu o
umístění stavby dočasného oplocení mj. na pozemku p. č. 1471/1 ve vlastnictví obce Lužany,
a to na dobu určitou v délce trvání 10 let s výpovědní lhůtou 1 rok. Součástí smlouvy bude

zákaz výsadby nových porostů v prostoru 2 m od stávající hranice pozemku. Pan Beneš bude
udržovat příkop na vlastní náklady, min 1 x za rok.
Návrh usnesení č. 2019/10/14b
OZ pověřilo starostu podpisem smlouvy o umístění stavby dočasného oplocení na pozemku
p. č. 1471/1 uzavřené s p. Jiřím Benešem
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Prodej pozemků pod D35
V souvislosti s plánovanou výstavbou silnice D35 nás ŘSD žádá o prodej pozemku p. č.
1641/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 51 m2. Odhadní cena pozemku
činí 5 100 Kč, ŘSD v souladu s ustanovením zákona nabízí 1,15 násobek odhadní ceny, tedy
5 865 Kč. Navrhuji tedy schválit a zveřejnit záměr prodat pozemek p. č. 1641/5 v k. ú. Lužany
u Jičína, obci Lužany.
Návrh usnesení č. 2019/10/14c
OZ schválilo záměr č. 14/2019 prodat pozemek p. č. 1641/5 v k. ú Lužany u Jičína
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
15) Poskytnutí darů a dotací
Poskytnutí dotace TJ Sokol Lužany
Jako každý rok, požádal TJ Sokol Lužany o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu
provozních nákladů spolku ve výši 85 000 Kč. Navrhuji žádosti vyhovět a dotaci poskytnout.
Návrh usnesení č. 2019/10/15a
OZ schválilo poskytnutí dotace na činnost oddílů TJ Sokol Lužany v roce 2020 ve výši 85 000
Kč z rozpočtu na rok 2020 a pověřilo starostu podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Lužany s TJ Sokol Lužany, IČ: 44477180
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Dar SDH Lužany
Sbor dobrovolných hasičů Lužany požádal obec o poskytnutí daru z rozpočtu obce ve výši
10 000 Kč. Dar bude využit na zajištění činnosti SDH v roce 2020.
Návrh usnesení č. 2019/10/15b
OZ schválilo poskytnutí daru z rozpočtu obce Lužany ve výši 10 000 Kč na zajištění činnosti
SDH v roce 2020 z rozpočtu na rok 2020 a pověřilo starostu podpisem Darovací smlouvy se
Sborem dobrovolných hasičů Lužany, IČ: 64814661
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Dar pro Knihovnu Václava Čtvrtka v Jičíně
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně nás požádala o poskytnutí daru na nákup knih do
meziknihovního výpůjčního fondu v roce 2020. V minulých letech jsme knihovně poskytovali
částku ve výši 20 Kč na občana. K 1. 1. 2019 měla obec Lužany dle údajů Ministerstva vnitra
589 obyvatel, proto navrhuji poskytnout knihovně dar ve výši 11 780 Kč.

Návrh usnesení č. 2019/10/15c
OZ schválilo poskytnutí daru z rozpočtu obce Lužany na rok 2020 ve výši 11 780 Kč na
nákup knih do meziknihovního výpůjčního fondu a Darovací smlouvu uzavřenou s
Knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně, IČ: 370967
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
16) Úprava odměn zastupitelů
V pondělí byla schválena novela nařízení vlády č. 318/2017, o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celkům, která schválila s účinností od 1. 1. 2020
navýšení maximální výši odměn zastupitelů o 10 %. Protože odměna starosty se navyšuje dle
nařízení automaticky, navrhuji spravedlivě současně navýšit odměny neuvolněným
zastupitelům následovně: místostarostovi z 12 550 Kč na 13 805 Kč měsíčně, předsedům
výborů z 1 400 Kč na 1 540 Kč měsíčně a zastupitelům z 900 Kč na 990 Kč měsíčně.
Návrh usnesení č. 2019/10/16a
OZ navýšilo odměnu neuvolněného místostarosty na 13 805 Kč měsíčně s účinností od
1. 1. 2020
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 – P. Provazník
Usnesení přijato
Návrh usnesení č. 2019/10/16b
OZ navýšilo odměnu předsedů výborů na 1 540 Kč měsíčně a odměnu ostatních neuvolněných
členů zastupitelstva na 990 Kč měsíčně, s účinností od 1. 1. 2020
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
17) Různé
Žádost o dotaci na obnovu dětského hřiště
V rámci dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj je možné žádat o dotace na
vybudování a obnovu odpočinkových míst. Stávající dětské hřiště v areálu školy je využíváno
nejen dětmi, ale také občany obce Lužany a vyžaduje si obnovu. Proto navrhuji podat žádost o
obnovu dětského hřiště. Maximální výše dotace je 2 mil. Kč, spoluúčast žadatele je 30 %.
Návrh usnesení č. 2019/10/17a
OZ schválilo podání žádosti o dotace na projekt obnovy dětského hřiště v areálu školy
z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj v roce 2020
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Prodej CAS
V souladu s usnesením č. 2019/9/5 byl prodán přebytečný majetek CAS Škoda 706 RTHP
uchazeči s nejvyšší nabídkou, která činila 129 000 Kč.
Návrh usnesení č. 2019/10/17b
OZ vzalo na vědomí informaci o prodeji CAS Š 706 RTHP
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato

Přístupové komunikace na pozemky v souvislosti s výstavbou D35 Úlibice – Hořice
V září 2019 se uskutečnilo jednání ve věci zpřístupnění pozemků podíl plánované dálnice
D35. Projektant s investorem za účelem zpřístupnění pozemků rozdělených stavbou dálnice
navrhli výstavbu přístupových komunikací k těmto pozemkům. Komunikace jsou navrženy
s obousměrným jízdním pásem šířky 3,5 m a nezpevněnými krajnicemi šířky 2 x 0,25 m.
Návrh je, aby komunikace po jejich výstavbě přešly do vlastnictví dotčených obcí. Projektant
žádá o projednání této záležitosti v zastupitelstvu. V případě obce Lužany by se jednalo o dvě
komunikace v délce 27 m a 802 m. Vzhledem k tomu, že komunikace je pro obec zcela
zbytečná a bude do budoucna pouze zatěžovat rozpočet obce nároky na opravy a udržování,
navrhuji se záměrem nesouhlasit.
Návrh usnesení č. 2019/10/17c
OZ neschválilo vybudování přístupových komunikací k pozemkům podél plánované
komunikace D35 a převzetí těchto komunikací do vlastnictví obce
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
18) Závěr
Starosta ukončil zasedání v 19.30 hod.
V Lužanech 18. 12. 2019

Schválil: M. Mitlöhner

Zapsal: M. Plecháč, M. Mitlöhner

Ověřili: J. Kučerová, P. Provazník

