Zápis č. 13 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužany dne 4. 5. 2020
dne: 4. 5. 2020
začátek: 19.00 hod

místo konání: společenský sál Lužany 125
omluveni: P. Mach, 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:
Závěrečný účet obce Lužany za rok 2019
Rozpočtové opatření č. 2/2020
Vybudování školní kuchyně
Zkapacitnění a intenzifikace ČOV
Žádosti o snížení nájemného
Pozemkové záležitosti
Různé
Z dnešního jednání se omlouvá: P. Mach, P. Tománek. Jako ověřovatelé jsou navrženi:
J. Mikule a M. Hofman.
Návrh usnesení č. 2020/13/1
OZ schválilo program zasedání a ověřovateli zápisu určilo J. Mikuleho a M. Hofman
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
2) Závěrečný účet obce za rok 2019
V roce 2019 hospodařila obec Lužany s rozpočtem s celkovými příjmy ve výši
18 967 549,67 Kč a výdaji ve výši 16 757 456,53 Kč, tedy s přebytkem ve výši
2 210 093,14 Kč. Mezi nejvyšší příjmové položky patřily daňové příjmy a přijaté transfery,
zejména dotace na nákup požárního automobilu ve výši 2 500 tis. Kč a 1 mil. Kč, dotace ve
výši 1,182 mil. Kč na vybudování školní kuchyně (zatím nevyužita), dotace ve výši 855 tis.
Kč na nákup dopravního automobilu pro hasiče a dotace ve výši 920 tis. Kč na vzdělávací
programy ve škole. Nejvyšší výdaje byly vynaloženy na oblast veřejného osvětlení
(rekonstrukce veřejného osvětlení), komunálních služeb (úpravy budovy OÚ) a požární
ochranu (nákup požární cisterny). V rámci hospodářské činnosti jsme hospodařili se ziskem
ve výši 312 tis. Kč. Toho jsme dosáhli zejména díky hospodaření v lese (zisk 494 tis. Kč) a
pronájmem Koliby a autokempu (zisk 473 tis. Kč). Ztráta v kině byla 168 tis. Kč, ztráta
z provozu kanalizace a ČOV 369 tis. Kč a ztráta z provozu pošty 118 tis. Kč. Základní škola
a Mateřská škola Lužany hospodařila v roce 2019 se ztrátou ve výši 43 876,04 Kč, celkové
výnosy v roce 2019 činily 7 647 481,69 Kč, náklady 7 691 357,73 Kč.
Návrh usnesení č. 2020/13/2a
OZ schválilo účetní závěrku obce Lužany za rok 2019
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Návrh usnesení č. 2020/13/2b
OZ schválilo závěrečný účet obce Lužany za rok 2019 a souhlasí s celoročním hospodařením,
a to bez výhrad

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Návrh usnesení č. 2020/13/2c
OZ schválilo hospodářský výsledek hlavní činnosti obce za rok 2019 ve výši 5 819 532,44 Kč
a hospodářský výsledek hospodářské činnosti obce ve výši 312 803,26 Kč výši 5 126 765,80
Kč a jeho převod na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Návrh usnesení č. 2020/13/2d
OZ schválilo účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Lužany za rok 2019
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Návrh usnesení č. 2020/13/2e
OZ schválilo hospodářský výsledek Základní školy a Mateřské školy Lužany za rok 2019 ztrátu ve výši 43 876,04 Kč a její úhradu z účtu 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného
výsledku hospodaření
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
3) Rozpočtové opatření č. 2/2020
Předkládám zastupitelstvu ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 2/2020:
Příjmy:
Par

Pol
1334
1340
1341
4116

2411
3619
3632
3639
6330
Příjmy celkem

Změna
500,00
15 000,00
3 000,00
130 660,00
4 000,00
8 000,00
2 000,00
52 000,00
80 000,00
295 160,00

Výdaje:
Par
Pol
Změna
3113
3 715 000,00
3341
53 000,00
3399
17 000,00
3631
-30 000,00
3639
123 280,00
3729
20 000,00
6330
87 380,00
Výdaje celkem 3 985 660,00

Popis
Odvody za vynětí půdy ze ZPF
Poplatek za odpad
Poplatek za psy
Ostatní neinv.přij.tr. (dotace VPP, dotace les)
Záležitosti pošt (tržby za zboží)
Ostatní rozvoj bydlení (prodej pozemků)
Pohřebnictví (poplatky za hroby)
Komunální služby a úz.rozvoj (pojistné náhrady)
Převody vlastním fondům

Popis
Základní školy (školní jídelna, oprava TČ)
Rozhlas a televize (autorská práva, úpravy rozhlasu)
Ostat.zál.círk.a sděl.prostř. (autorská práva na akce)
Veřejné osvětlení
Komunální služby (VPP)
Ostatní nakládání s odpady (příspěvek na SD)
Převody vlastním fondům

Financování:
Par
Pol
8115
Financ. celk.

Změna
3 690 500,00
3 690 500,00

Popis
Změny stavu krátkodobých finančních prostředků

Návrh usnesení č. 2020/13/3
OZ schválilo rozpočtové opatření č. 2/2020
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
4) Vybudování školní kuchyně
V únoru bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na vybudování školní
kuchyně. Nabídku podal jeden dodavatel, kterým je společnost MATEX HK s.r.o.
s nabídkovou cenou 7 115 175,20 Kč včetně DPH. Jako hodnotící kritérium stanovil zadavatel
ekonomickou výhodnost nabídky s jediným kritériem, kterým je nabídková cena s daní z
přidané hodnoty. Zahájení realizace bylo nastaveno na července 2020, ukončení v červnu
2021. Dodavatel splnil všechny požadavky stanovené v zadávací dokumentaci. Komise
doporučila zastupitelstvu vzít na vědomí výsledek výběrového řízení a vybrat k uzavření
smlouvy společnost MATEX HK s.r.o., IČ: 25968807 s nabídkovou cenou 7 115 175,20 Kč
vč. DPH, neboť její nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
Na realizaci projektu jsme v roce 2019 obdrželi dotaci ve výši 1,182 mil. Kč z rozpočtu
Královéhradeckého kraje - zde je podmínka dokončení akce v letošním roce, budeme muset
žádat o změnu podmínek čerpání. Ani po dnešním zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje nám není rozhodnuto o případném přidělení individuální dotace ve výši 3 mil. Kč a stále
čekáme na vyhodnocení žádosti o dotaci z rozpočtu Ministerstva financí. Aktuální výše
spolufinancování na projektu činí 5 933 175,20 Kč a další náklady (autorský, technický dozor,
koordinátor BOZP, vybudování vodovodní přípojky) v předpokládané výši 150 tis. Kč. Na
krytí těchto nákladů byl v rozpočtu použit přebytek hospodaření z minulých let, část
prostředků bude vynaložena až v roce 2021.
I přes nejasné financování projektu navrhuji smlouvu o dílo schválit a čekat s předáním
staveniště a zahájením plnění na rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí dotace.
Návrh usnesení č. 2020/13/4
OZ vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení na akci „Školní kuchyň Lužany“ a pověřilo
starostu podpisem smlouvy o dílo s vítězným dodavatelem, kterým je společnost
MATEX HK s.r.o, IČ: 25968807 s nabídkovou cenou 7 115 175,20 Kč vč. DPH
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
5) Zkapacitnění a intenzifikace ČOV
V březnu bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace a zajištění
inženýrské činnosti na ČOV v Lužanech. Na základě výzvy byly doručeny tři nabídky a
následujícími cenovými nabídkami:
Uchazeč
Nabídková cena bez DPH Pořadí
PIK VÍTEK s.r.o.
485 000 Kč
1.
VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
525 000 Kč
2.
Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
603 000 Kč
3.

Jako hodnotící kritérium stanovil zadavatel ekonomickou výhodnost nabídky. Ekonomická
výhodnost nabídky byla hodnocena dle nejnižší nabídkové ceny za plnění předmětu zakázky
bez DPH. Všichni dodavatelé splnili požadavky zadavatele. Komise stanovila pořadí, jak je
uvedeno výše. Komise doporučila zastupitelstvu vzít na vědomí výsledek výběrového řízení a
uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, kterým je uchazeč
PIK VÍTEK s.r.o., IČ: 26509407 s nabídkovou cenou 485 000 Kč bez DPH.
Návrh usnesení č. 2020/13/5
OZ vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení na akci „PD ČOV Lužany – intenzifikace a
zkapacitnění“ a pověřilo starostu podpisem smlouvy o dílo s vítězným dodavatelem, kterým je
společnost PIK VÍTEK s. r. o., IČ: 26509407 s nabídkovou cenou 485 000 Kč bez DPH
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
6) Žádosti o snížení nájemného
V souvislosti s šířením koronaviru v České republice přijala vlády a ústřední orgány některá
omezující opatření. Jedním z nich je zákaz provozování restaurací nebo ubytovacích zařízení.
Opatření se dotkla také nájemníků v našich nemovitostech, zejména restaurace Koliba a
autokempu. Oba provozovatelé proto požádali o snížení nájemného o 20 %. V případě
pronájmu Koliby představuje toto snížení částku 30 tis. Kč bez DPH, v případě autokempu
72 727 Kč bez DPH. Současně požádali nájemci o prodloužení splatnosti vystavených faktur –
zde nebudeme uplatňovat smluvní pokuty a sankce za pozdní úhrady. Vzhledem k tomu, že
podstatná část sezóny byla a bude přijatými opatřeními ovlivněna a další výpadek příjmů
vznikne z důvodu rušení hromadných akcí, navrhuji těmto žádostem vyhovět. Na základě
stanoviska Ministerstva vnitra není nutné zveřejňovat záměr dohody obsahující změnu
nájemní smlouvy dočasného charakteru.
Návrh usnesení č. 2020/13/6a
OZ schválilo v důsledku pandemie koronaviru v České republice snížení nájemného za
pronájem autokempu Lužany v roce 2020 o částku 72 727 Kč bez DPH a pověřilo starostu
podpisem dohody s p. Tomášem Hůlou
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Návrh usnesení č. 2020/13/6b
OZ schválilo v důsledku pandemie koronaviru v České republice snížení nájemného za
pronájem restaurace Koliba v roce 2020 o částku 30 000 Kč bez DPH a pověřilo starostu
podpisem dohody se společností JFM Point s.r.o.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
7) Pozemkové záležitosti
Nákup pozemků
Vlastník pozemků v obci nabízí obci Lužany k prodeji pozemky p. č. 483/1, trvalý travní
porost, o celkové výměře 10 482 m2, p. č. 483/2, trvalý travní porost, o celkové výměře 610
m2, p. č. 483/3, trvalý travní porost, o celkové výměře 339 m2 a p. č. 486, trvalý travní porost,
o celkové výměře 712 m2. Celkem se jedná o pozemky o výměře 12 143 m2. Z těchto
pozemků je dle aktuálně zpracovávaného územního plánu možné zastavět plochy o výměře
cca 5 100 m2, kterou by bylo možné po zainvestování využít pro výstavbu cca 3 – 4 rodinných

domů. Případné další pozemky pro výstavbu RD by bylo možné oddělit až po schválení
změny ÚP. Vlastník je ochotný prodat pozemky za cenu 150 Kč/m2, což představuje celkovou
částku 1 821 450 Kč. Vzhledem k využitelnosti pozemků navrhuji jednat o koupi pozemků za
částku 905 860 Kč (150 Kč za cca 5 100 m2 pozemků k zastavění a 20 Kč za 7 043 m2
pozemků trvalého travního porostu).
Návrh usnesení č. 2020/13/7a
OZ pověřilo starostu jednáním o prodeji pozemků s vlastníkem pozemků p. č. 483/1, 483/2,
483/3 a 486 v k. ú. Lužany u Jičína za maximální cenu 905 860 Kč
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Dělení pozemků pro RD Mádlák
Do 15. 6. 2020 máme na základě smlouvy s ČEZ Distribuce povinnost předložit dokumentaci
k územnímu řízení na inženýrské sítě za účelem zasíťování pozemků vedením elektrické
energie. Vzhledem k tomu, že k umístění jednotlivých pilířů pro budoucí RD je nutné znát
parcelaci, předkládám ke schválení návrh parcelace pozemků. V této souvislosti připomínám
žádost vlastníků sousedního pozemku p. č. 234/1 z roku 2015, kdy žádali o odkoupení 5 m
pruhu pozemku p. č. 592/1. Vzhledem k požadavkům na rozlohu stavebních pozemků (min.
1 000 m2) stanoveným zpracovávaným územním plánem se domnívám, že není možné této
žádosti v plném rozsahu vyhovět (celkem by se jednalo o 240 m2 a první pozemek by tak měl
výměru pouze 994 m2), ale bylo by možné prodat pruh v šířce cca 2 m, čímž by se budoucí
pozemek zmenšil o cca 97 m2. Vlastník s tímto záměrem souhlasí. Tuto záležitost je třeba
rozhodnout před doplněním žádosti na ČEZ a přípravou dokumentace pro stavební řízení.
Současně je třeba zadat zpracování geometrického plánu na dělení pozemků a připravit další
kroky vedoucí k dělení pozemků. Z pozemku p. č. 592/1 by tedy byly odděleny pozemky o
velikosti cca 97 m2 k prodeji vlastníkům sousedního pozemku a pozemky o velikosti cca
1137 m2, 1112 m2, 1131 m2, 1150 m2, 1201 m2, 1241 m2, 1344 m2 a 1693 m2.
V. Špáta – Jak se budou pozemky prodávat, za jakou cenu? Kolik je zájemců?
P. Provazník – Představu máme, ale zatím ještě projednáváme detaily, do doby vytvoření
konkrétního plánu nechceme nic zveřejňovat. Aktuálně je zhruba 8 zájemců, z toho polovina
vážných.
V. Špáta – Jak bude ošetřeno, aby pozemky neskoupili spekulanti?
M. Mitlöhner – Před prodejem budou stanoveny přesné podmínky – předkupní právo, smluvní
pokuty – již s tím máme dobré zkušenosti z prodeje pozemků pod vodojemem.
Návrh usnesení č. 2020/13/7b
OZ schválilo návrh parcelace pozemku p. č. 592/1 a pověřilo starostu zajištěním
geometrického plánu
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Stavba Lužany u Jičína, rekonstrukce kNN od JC_0401, která vede mj. přes pozemky p. č.
248/5 a 1517 v k. ú. Lužany u Jičína ve vlastnictví obce Lužany a přes pozemek st. p. č. 10
v k. ú. Lužany u Jičína, jehož je obec 1/3 spoluvlastníkem. Společnost ČEZ Distribuce a.s.,
zastoupená společností MATEX HK s.r.o. nás žádá o uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene k těmto pozemkům. Věcné břemeno spočívá v právu umístit, provozovat, opravovat
a udržovat na nemovitostech zařízení distribuční soustavy, provádět jeho výměnu

a modernizaci a povinnost obce výkon těchto práv strpět. Za zřízení věcného břemen na
pozemcích p. č. 248/5 a 1517 bude vyplacena náhrada ve výši 1 000 Kč bez DPH, za zřízení
věcného břemene na pozemku st. p. č. 10 bude vyplacena náhrada ve výši 400 Kč bez DPH.
Navrhuji zřízení věcného břemene schválit.
Návrh usnesení č. 2020/13/7c
OZ schválilo zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 248/5 a 1517 v k. ú. Lužany u Jičína
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč bez
DPH a pověřilo starostu podpisem smlouvy
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Návrh usnesení č. 2020/13/7d
OZ schválilo zřízení věcného břemene k pozemku st. p. č. 10 v k. ú. Lužany u Jičína ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou náhradu ve výši 400 Kč bez DPH a
pověřilo starostu podpisem smlouvy
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
8) Různé
Zařazení obce do územní působnosti MAS Brána do Českého ráje
V roce 2014 jsme schválili zařazení obce do územní působnosti MAS Brána do Českého ráje.
V současné době se připravuje programovací období 2021 – 2027, a pokud chceme i
v budoucnu mít možnost žádat o dotace z prostředků pro místní akční skupiny, je třeba
opětovně rozhodnout o příslušnosti obce k některé z těchto skupin. Vzhledem k tomu, že
činnost MAS Brána do Českého ráje je efektivní a pro obec přínosná, navrhuji opět schválit
příslušnost k MAS Brána do českého ráje.
Návrh usnesení č. 2020/13/8a
OZ schválilo zařazení území obce Lužany do území působnosti MAS Brána do Českého ráje,
z.s. na programové období 2021 - 2027
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Příspěvek na provoz Sběrného dvora Mlázovice
Stejně jako v minulém roce žádá městys Mlázovice o úhradu příspěvku na provoz Sběrného
dvora Mlázovice, který mohou využívat občané obce Lužany a vlastníci nemovitostí v obci
pro odkládání odpadů. Celkové náklady v roce 2019 činily dle sdělení městyse 412 622 Kč,
příjmy byly ve výši 36 833 Kč, celková ztráta z provozu SD činily 375 789 Kč. Za rok 2019
byla výše požadovaného příspěvku vyčíslena na 60 000 Kč. Vzhledem k tomu, že je SD
občany obce využíván, navrhuji poskytnutí příspěvku schválit.
Návrh usnesení č. 2020/13/8b
OZ schválilo úhradu příspěvku na provoz Sběrného dvora Mlázovice ve výši 60 000 Kč
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Žádost o poskytnutí dotace na poskytování pečovatelské služby
Oblastní charita Jičín, která poskytuje pečovatelskou službu mj. na území obce Lužany, žádá o

poskytnutí neinvestiční dotace na částečné krytí provozních nákladů Charitní pečovatelské
služby v roce 2020 ve výši 8 000 Kč. Navrhuji dotaci poskytnout.
Návrh usnesení č. 2020/13/8c
OZ schválilo poskytnutí neinvestiční dotace na částečné krytí provozních nákladů Charitní
pečovatelské služby v roce 2020 ve výši 8 000 Kč a pověřilo starostu podpisem Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace uzavřenou s Oblastní charitou Jičín, IČ: 73633755
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z. s.
Společnost Linka bezpečí, z. s., provozovatel krizové linky pro děti a mladé lidi, požádal o
poskytnutí příspěvku ve výši 5 000 Kč. Vzhledem k tomu, že poskytujeme podporu
organizacím, které působí a pomáhají adresně občanům obce Lužany, navrhuji tuto žádost
zamítnout.
Návrh usnesení č. 2020/13/8d
OZ zamítlo poskytnutí příspěvku Lince bezpečí, z. s.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Žádost o změnu územního plánu
Pan Jiří Beneš požádal obec o změnu územního plánu pro pozemek p. č. 890/4 v k. ú. Lužany
u Jičína ze současného využití Plochy zemědělské – orná půda na Plochy výroby a skladování
– zemědělství a živnosti, a to z důvodu chovu ovcí. Dle platného územního plánu je v tuto
chvíli možné na pozemku zřídit pastvinu, ale není zde možné realizovat ustájení nebo přívod
inženýrských sítí. Žádost byla přeposlána na úřad územního plánování, který nedoporučuje
zastupitelstvu návrhu vyhovět. Navrhuji tedy žádost zamítnout a odkázat vlastníka pozemku
na proces pořizování stávajícího územního plánu, v rámci kterého může uplatnit připomínku
nebo námitku, a kterými se budeme následně opětovně zabývat.
Návrh usnesení č. 2020/13/8e
OZ zamítlo žádost p. Jiřího Beneše o změnu územního plánu pro pozemek p. č. 890/4 v k .ú.
Lužany u Jičína
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Úpravy komunikace na p. č. 1471/1
V současné době je v realizaci úprava komunikace v úvozu. Projektová dokumentace byla
zpracována v roce 2018 a od té doby došlo ke zhoršení stavu komunikace na začátku úseku
(před č. p. 101). Z tohoto důvodu jsme po konzultaci s projektantem rozhodli o rozšíření
úseku úprav o tento prostor. Obdobně jako v dalších případech, kdy jsme vlastníkům
sousedních nemovitostí zajistili úpravy vjezdů k jejich nemovitostem (na obecním pozemku
maximálně do úrovně plotu), navrhuji současně položit ve vjezdech v tomto rozsahu
obalované kamenivo namísto navrženého štěrku. Na stavbě nebudou provedeny některé práce
– frézování komunikace v místě napojení nebo zpevnění svahů geotextilií. Vícepráce a
méněpráce budou vzájemně započítány a nebudou mít vliv na cenu díla, změny budou
odsouhlaseny do stavebního deníku.

Návrh usnesení č. 2020/13/8f
OZ vzalo na vědomí změny v projektu „Úpravy komunikace Lužany“
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Veřejné projednání návrhu ÚP
Veřejné projednání návrhu Územního plánu Lužany bude v pondělí 15. června 2020 od 15:30
ve společenském sále objektu čp. 125. Pozvánka je formou veřejné vyhlášky zveřejněna na
úřední desce, včetně návrhu územního plánu.
9) Závěr
Starosta ukončil zasedání v 19.55 hod.
V Lužanech 4. 5. 2020

Schválil: M. Mitlöhner

Zapsal: M. Mitlöhner, M. Plecháč

Ověřili: J. Mikule, M. Hofman

