Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužany dne 17. 3. 2021
dne: 17. 3. 2021
začátek: 19.00 hod

místo konání: zasedací místnost OÚ Lužany
omluveni: M. Plecháč

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:
Prodej stavební pozemků
Pozemkové záležitosti
Žádosti o dotace
Projekt Revitalizace obecního rybníka
Vyhláška o místním poplatku z pobytu
Delegování zástupce na vanou hromadu VOS
Návrh na poskytnutí mimořádné odměny starostovi obce
Různé
Z dnešního jednání se omlouvá: M. Plecháč. Jako ověřovatelé jsou navrženi: M. Vorlíčková,
P. Tománek
Návrh usnesení č. 2021/19/1
OZ schválilo program zasedání a ověřovateli zápisu určilo M. Vorlíčkovou a P. Tománka
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
2) Prodej stavebních pozemků
V lednu byl schválen záměr č. 3/2021 prodat pozemky pro výstavbu rodinných domů vzniklé
oddělením z pozemku p. č. 592/1 v k. ú. Lužany u Jičína a pravidla pro prodej pozemků. Na
základě záměru se sešlo 10 žádostí o zařazení do procesu prodeje, všichni uchazeči byli pozváni
na pohovor s komisí. Na pohovor se dostavilo celkem 8 uchazečů. Komise posoudila
předložené doklady a na základě vzájemného pohovoru konstatovala, že všichni uchazeči
splnili podmínky stanovené záměrem. S ohledem na požadavky jednotlivých uchazečů pověřila
komise místostarostu učiněním nabídky konkrétních pozemků jednotlivým uchazečům. Na
základě učiněných nabídek uchazeči manželé ****** a ********** nabízené pozemky
odmítli. Vzhledem ke skutečnosti, že uchazeči ************ a *********** projevili
primární zájem o pozemek p. č. 592/14 (který byl původně nabídnut ke koupi ************,
který však pozemek následně odmítl), byl se souhlasem členů komise nabídnut pozemek p. č.
592/14 uchazečům ************ a ************. Na základě výše uvedeného navrhuje
komise ke schválení prodej pozemků dle následující tabulky:
Kupující
******
******
******
******
******
******

******
******
******
******
******
******

******
******
******
******

******
******
******
******

******

******

Pozemek Cena
592/13
1 020 600,00 Kč
592/14
1 001 700,00 Kč
592/15
1 018 800,00 Kč
592/17
1 080 900,00 Kč
592/18
1 117 800,00 Kč
592/20
1 523 700,00 Kč

V souladu s podmínkami záměru č. 3/2021 byla připravena kupní smlouva. Součástí smlouvy
je ustanovení o zřízení věcného práva zákazu zcizení a výhrady zpětné koupě, obojí do doby

kolaudace stavby. S kupní cenou uhradí kupující poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Ceny jsou včetně DPH, které budeme muset odvést.
Dva pozemky o výměře 1 151 m2 a 1 344 m2 zůstávají volné, jednou z možností je prodat
pozemky za stejných podmínek a stejným způsobem, jako byly prodány stávající pozemky
s tím, že termín pro podání nabídek bude do 28. 4. 2021.
M. Mitlöhner – vzhledem k tomu, že se prodej pozemku p. č. 592/13 týká mé osoby, ohlašuji
v tomto bodě střet zájmů a zdržím se hlasování
Návrh usnesení č. 2021/19/2a
OZ schválilo prodej pozemku p. č. 592/13 o celkové výměře 1 134 m2 za částku 1 020 600 Kč
manželům ***************************, nar. ************ a ************, oba bytem
************, 507 06 Lužany a pověřilo místostarostu podpisem kupní smlouvy se zřízením
zákazu zcizení a zřízením práva zpětné koupě
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1 (M. Mitlöhner)
Usnesení přijato
Návrh usnesení č. 2021/19/2b
OZ schválilo prodej pozemku p. č. 592/14 o celkové výměře 1 113 m2 za částku 1 001 700 Kč
do podílového spoluvlastnictví paní ************, nar. ************, bytem
************, 512 51 Lomnice nad Popelkou a pana ************, nar. ************,
bytem ************, 509 01 Nová Paka a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy se
zřízením zákazu zcizení a zřízením práva zpětné koupě
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Návrh usnesení č. 2021/19/2c
OZ schválilo prodej pozemku p. č. 592/15 o celkové výměře 1 132 m2 za částku 1 018 800 Kč
do podílového spoluvlastnictví pana ************, nar. ************, bytem
************, 506 01 Jičín a paní ************, nar. ************, bytem ************,
506 01 Jičín a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy se zřízením zákazu zcizení a zřízením
práva zpětné koupě
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Návrh usnesení č. 2021/19/2d
OZ schválilo prodej pozemku p. č. 592/17 o celkové výměře 1 201 m2 za částku 1 080 900 Kč
manželům ************, nar. ************ a ************, oba bytem ************,
506 01 Jičín a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy se zřízením zákazu zcizení a zřízením
práva zpětné koupě
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Návrh usnesení č. 2021/19/2e
OZ schválilo prodej pozemku p. č. 592/18 o celkové výměře 1 242 m2 za částku 1 117 800 Kč
do výlučného vlastnictví pana ************, nar. ************, bytem ************,

506 01 Jičín a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy se zřízením zákazu zcizení a zřízením
práva zpětné koupě
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Návrh usnesení č. 2021/19/2f
OZ schválilo prodej pozemku p. č. 592/20 o celkové výměře 1 693 m2 za částku 1 523 700 Kč
do podílového spoluvlastnictví pana ************, nar. ************, bytem
************, 507 81 Lázně Bělohrad a paní ************, nar. ************, bytem
T************, 507 81 Lázně Bělohrad a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy se
zřízením zákazu zcizení a zřízením práva zpětné koupě
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Návrh usnesení č. 2021/19/2g
OZ schválilo záměr č. 7/2021 prodat pozemky v k. ú. Lužany u Jičína pro výstavbu rodinných
domů a pravidla prodeje pozemkových parcel
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
3) Pozemkové záležitosti
Prodej pozemku pro rozšíření zahrady
Z pozemku pro výstavbu rodinných domů byl na základě předchozí dohody oddělen cca 2 m
široký pruh, o který projevil zájem vlastník sousedního pozemku, aby si zajistil zvětšení
zahrady. Jedná se o pozemek p. č. 592/12, trvalý travní porost, o výměře 101 m2, který vznikl
oddělením z pozemku p. č. 592/1, trvalý travní porost, o výměře 12 004 m2. Prodejní cena činí
stejně jako u pozemků pro výstavbu rodinných domů 900 Kč / m2. Kromě kupní ceny uhradí
kupující náklady na vklad do katastru nemovitostí.
Návrh usnesení č. 2021/19/3a
OZ schválilo prodej pozemku p. č. 592/12 o celkové výměře 101 m2 za cenu 90 900 Kč paní
************, bytem ************, 463 12 Liberec a pověřilo starostu podpisem kupní
smlouvy
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Prodej pozemků podél komunikace k ČOV
S vlastníky nemovitostí podél komunikace k čistírně odpadních vod jsme domluvili za stejných
podmínek jako s vlastníky ostatních pozemků v lokalitě (schvalováno na podzim 2020) prodej
obecních pozemků, které mají v současné době zaploceny a nákup pozemků, které se nacházejí
na veřejném prostranství. Navrhuji tedy prodat pozemky p. č. 376/2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 42 m2 a p. č. 376/3 o výměře 3 m2 (oba vznikly oddělením z pozemku
p. č. 376, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 845 m2) do podílového
spoluvlastnictví paní ************ (1/2 podíl) a ************, ************, ************ a
************ (každému z nich podíl o velikosti 1/8) a současně odkoupit od majitelů pozemek
p. č. 372/2 o výměře 1 m2. Cena prodávaných pozemků činí 3 600 Kč, cena kupovaných
pozemků činí 80 Kč. Náklady na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
polovičním dílem obec, půlkou společně ostatní vlastníci.

Návrh usnesení č. 2021/19/3b
OZ schválilo prodej pozemků p. č. 376/2 o celkové výměře 42 m2 a p. č. 376/3 o celkové
výměře 3 m2 za cenu 3 600 Kč do podílového spoluvlastnictví paní ************, bytem
************, 506 01 Jičín o velikosti podílu ½, paní ************, bytem ************,
506 01 Jičín, o velikosti podílu 1/8, panu ************, bytem ************, 506 01 Jičín,
o velikosti podílu 1/8, panu ************, bytem ************, 396 01 Bystrá, o velikosti
podílu 1/8 a panu ************, bytem ************, 507 06 Lužany, o velikosti podílu 1/8
a nákup pozemku p. č. 372/2 o celkové výměře 1 m2 do vlastnictví obce Lužany a pověřilo
starostu podpisem kupní smlouvy
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Dodatky k pachtovní smlouvě
V roce 2020 došlo ke směně části pozemku p. č. 495/30 (za cestu), čímž se snížila výměra
propachtovaných pozemků. Z toho důvodu nám byl předložen dodatek č. 2 k pachtovní
smlouvě uzavřené s Lužanskou zemědělskou a.s., kterým se upravuje seznam pozemků a
snižuje pachtovné a náhrada daně z původních 64 812 Kč za rok na 64 174 Kč. S ohledem na
prodej pozemku p. č. 592/1 jsme požádali o vynětí tohoto pozemku z nájemní smlouvy, proto
byl současně připraven dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě, kterým se vyjímá tento pozemek
z nájemní smlouvy a současně se snižuje pachtovné a náhrada daně z původních 64 174 Kč na
60 035 Kč.
Kromě výše uvedených změn na obec koupí spoluvlastnického podílu o velikosti 1/23 pozemku
p. č. 360/75 v k. ú. Kovač došlo k převzetí práv a povinnosti vyplývajících z nájemní smlouvy
uzavřenou s Lužanskou zemědělskou a.s. a původním vlastníkem, na základě které je podíl na
pozemcích propachtován s výpovědní lhůtou 6 let za částku 18 Kč. Dále obec koupí
spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 pozemků p. č. 1229/1, 1229/8, 1228/7, 1235/58 a
1235/39 v k. ú. Lužany u Jičína převzala práva a povinnosti vyplývajících z nájemní smlouvy
uzavřené s Lužanskou zemědělskou a.s. a původním vlastníkem, na základě které je podíl na
pozemcích propachtován s výpovědní lhůtou 6 let za částku 1 601 Kč. Vzhlede k tomu, že by
se na změně smlouvy museli domluvit všichni spoluvlastníci a pro pachtýře je směrodatná vůle
většinového vlastníka, nebudou tyto pozemky zahrnuty do stávající pachtovní smlouvy, ale
budou i nadále propachtovány na základě původních smluv a příslušných ustanovení
Občanského zákoníku o přechodu práv a povinností na nového vlastníka.
Návrh usnesení č. 2021/19/3c
OZ schválilo dodatek č. 2 a dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě uzavřené s Lužanskou
zemědělskou a.s., IČ: 25253042 a pověřilo starostu jejich podpisem
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
4) Žádosti o dotace
Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Lužany
V minulém roce byla dokončena projektová dokumentace pro intenzifikaci a zkapacitnění
ČOV. Předpokládané náklady stavby jsou 7,565 tis. Kč bez DPH. Na přelomu března a dubna
by mělo být vydáno na akci stavební povolení. V dubnu 2021 se předpokládá vypsání dotačního
programu Ministerstva zemědělství, v rámci kterého je možné podat žádost o dotaci ve výši cca
60%. O další dotaci by bylo možné v případě úspěchu požádat Královéhradecký kraj. Vzhledem
k tomu, že je problematika těchto projektů specifická a aktuálně řešíme administraci dotačních
projektů, požádal jsem zpracovatele projektové dokumentace o nabídku na administraci
žádosti. Cenová nabídka společnosti PIK Vítek s.r.o. činí 110 tis. Kč bez DPH. Oslovil jsem i

další společnosti, jedna předložila nabídku na 85 tis. Kč, ale na tento typ dotací nemá reference,
další společnost nemá o zpracování zájem a další doporučila, aby žádost zpracovala společnost,
která čistírnu projektovala. Pokud není jiný návrh, bude využita nabídka společnosti PIK
Vítek s.r.o. Navrhuji tedy schválit podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva
zemědělství.
Návrh usnesení č. 2021/19/4a
OZ schválilo podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva zemědělství na projekt
intenzifikace a zkapacitnění ČOV Lužany
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Infastruktura pro výstavbu RD
V minulém roce byla dokončena projektová dokumentace na výstavbu inženýrských sítí pro
osm rodinných domů v lokalitě pod Mádlákem. Předpokládané náklady činí 9 606 343,40 Kč
bez DPH. Stavební povolení na výstavbu komunikace je vydáno, stavební povolení na vodovod
a kanalizace je v procesu. Na následujícím zasedání bychom měli schvalovat zadávací
podmínky pro výběr dodavatele, který pro nás s ohledem na velikost zakázky a zákonné
požadavky zajišťuje Centrum evropského projektová a.s. V lednu vypsalo Ministerstvo pro
místní rozvoj dotační podprogram Technická infrastruktura, v rámci kterého je možné žádat o
dotaci až 80 tis. Kč na jeden stavební pozemek. Podpora je poskytována v režimu de minimis.
Ukončení realizace akce je možné nejpozději v říjnu 2022. Dle podmínek programu musí být
na zainvestovaných pozemcích (resp. min. na 70% z nich) ukončena do 5 let od kolaudace
předmětné infrastruktury výstavba rodinných domů, v opačném případě je nutné odvést dotaci
za pozemky, na nichž nebyla ukončena výstavba, zpět do státního rozpočtu. Navrhuji tedy
podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj schválit.
Návrh usnesení č. 2021/19/4b
OZ schválilo podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj na
projekt 2021 - 8 TI Lužany
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Žádost o poskytnutí dotace na denní stacionář Apropo Jičín, o.p.s.
Apropo Jičín, které poskytuje registrovanou sociální službu denní stacionář, požádalo o dotaci
na poskytování sociálních služeb, které využívají 3 občané naší obce, ve výši 12 000 Kč.
Z tohoto důvodu navrhuji žádosti vyhovět.
Návrh usnesení č. 2021/19/4c
OZ schválilo poskytnutí neinvestiční dotace na poskytování sociálních služeb ve výši
12 000 Kč z rozpočtu na rok 2021 a pověřilo starostu podpisem Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí neinvestiční dotace s Apropo Jičín, o.p.s., IČ: 01599682
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
5) Projekt Revitalizace obecního rybníka
Na podzim minulého roku jsme prostřednictvím společnosti Axiom podali žádost o dotaci na
projekt Revitalizace obecního rybníka. Předmětem stavby je odstranění sedimentu ze zátopy
rybníka, který činí v průměru 40 cm. Stávající dožilé manipulační zařízení bude odstraněno a
nahrazeno dvěma provázanými betonovými požeráky s česly. Čelní a částečně pravý břeh
budou ponechané s opevněním z kamenných desek, případně očištěné a opravené. Zbývající

část pravého břehu, břeh na přítoku a břeh na levé straně budou opevněny v celé délce. Na
přítoku bude provedena sedimentační nádrž. S žádostí jsme uspěli a získali jsme od
Ministerstva zemědělství souhlas se zadáním akce a podmíněný příslib dotace. Předpokládané
náklady projektu činí 2 981 tis. Kč, z toho je dotace max. 70 % uznatelných nákladů. Výběrové
řízení, případně následnou administraci žádosti, bude s ohledem na specifika této oblasti
zajišťovat externí společnost, která žádost zpracovávala. Cena za zajištění výběrového řízení je
19 tis. Kč. V tuto chvíli je třeba v souladu s naší směrnicí projednat a schválit zadávací
dokumentaci, jejíž návrh předkládám. Soutěžit se bude na nejnižší cenu s tím, že po uchazečích
vyžadujeme prokázání min. 3 referenčních zakázek v hodnotě min. 1 200 tis. Kč realizovaných
v uplynulých 5 letech.
Návrh usnesení č. 2021/19/5
OZ schválilo zadávací dokumentaci na akci „Revitalizace obecního rybníka“
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
6) Vyhláška o místní poplatku z pobytu
V lednu nabyl účinnosti daňový balíček, jehož součástí je mj. novela zákona o místních
poplatcích. Novelou došlo k zúžení předmětu poplatku z pobytu, kdy jím nově není pobyt ve
zdravotnickém zařízení, pokud je tento pobyt zdravotní službou a k technické úpravě
osvobození od poplatku. Dle novelizovaného zákona byl upraven návrh vyhlášky, který
předkládám zastupitelstvu ke schválení.
Návrh usnesení č. 2021/19/6
OZ vydalo obecně závaznou vyhlášku obce Lužany č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
7) Delegování zástupce na valnou hromadu VOS
Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s., jejíž je obec akcionářem, se
uskuteční 10. června 2021. Na tuto valnou hromadu je třeba delegovat zástupce za obec Lužany.
Návrh usnesení č. 2021/19/7
OZ delegovalo ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích pana Martina
Mitlöhnera (v případě jeho nepřítomnosti pana Pavla Provazníka) jako zástupce obce na
28. řádnou valnou hromadu společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., jakož i
na všechny případné další mimořádné nebo náhradní valné hromady Vodohospodářské a
obchodní společnosti, a.s., konaní do 31. 12. 2021 a pověřilo ho účastí, zastupováním a
hlasováním na těchto valných hromadách
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
8) Návrh na poskytnutí mimořádné odměny starostovi obce
V souladu s příslušným ustanovením zákona o obcích může obec poskytnout zastupitelům
mimořádnou odměnu za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů. Maximální
výše odměny nesmí být vyšší než dvojnásobek odměny, která příslušnému zastupiteli náležela,
případně kterou stanoví zákon a prováděcí předpisy. Doposud nebyly mimořádné odměny
v naší obci poskytovány, ale vzhledem k tomu, že starosta zajišťoval a zajišťuje nad rámec
svých povinností další úkoly (např. zpracování a administrace dotací), kterými obci šetří peníze,
byl předložen návrh starostovi mimořádnou odměnu poskytnout, a to ve výši jedné měsíční
odměny v částce za zpracování projektových žádostí, administraci dotačních projektů a

zajištění výběrových řízení v roce 2020 (chodníky v centru obce, vybudování školní kuchyně,
úprava komunikace v úvozu, obnova dětského hřiště na zahradě školy, úpravy společenského
sálu, obnova dětského hřiště u rybníka, úpravy komunikace na dolním konci, projektová
dokumentace na úpravu ČOV).
M. Mitlöhner – děkuji za ocenění a za navrženou odměnu, v tomto bode se zdržím hlasování
Návrh usnesení č. 2021/19/8
OZ schválilo poskytnutí mimořádné odměny ve výši 48 244 Kč starostovi obce Martinu
Mitlöhnerovi za zpracování projektových žádostí, administraci dotačních projektů a zajištění
výběrových řízení v roce 2020
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1 (M. Mitlöhner)
Usnesení přijato
9) Různé
Informace o kontrole hospodaření obce za rok 2020
V únoru bylo Krajským úřadem Královéhradeckého kraje provedeno pravidelné přezkoumání
hospodaření obce za uplynulý rok. Kontrola se uskutečnila s ohledem na epidemii koronaviru
dálkovým způsobem. Výsledkem kontroly je zjištění, že při přezkoumání hospodaření nebyly
zjištěny chyby a nedostatky. Tímto děkuji především paní účetní za její pečlivou práci.
Žádost o rozložení splátek úhrady nájemného za restauraci Koliba
Jednatel společnosti JFM Point, která má pronajatou restauraci Koliba v autokempu, žádá
vzhledem k epidemii koronaviru o povolení splátek nájemného za rok 2021. V nájemní
smlouvě je stanoveno, že nájemné bude uhrazeno v jedné splátce do konce měsíce dubna.
Nájemce navrhuje úhradu první splátky nájemného ve výši 50 tis. Kč bez DPH do konce března,
druhou splátku ve výši 50 tis. Kč do konce června a poslední splátku ve výši 50 tis. Kč do konce
července. S ohledem na platná opatření navrhuji žádosti vyhovět.
Návrh usnesení č. 2021/19/9a
OZ schválilo úhradu nájemného za restauraci Koliba za rok 2021 společností JFM Point s.r.o.
tak, že úhrada první splátky nájemného ve výši 50 tis. Kč bez DPH bude provedena do konce
března 2021, druhé splátky nájemného ve výši 50 tis. Kč bez DPH do konce června 2021 a
poslední splátky nájemného ve výši 50 tis. Kč bez DPH do konce července 2021
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Umístění měřičů rychlosti na komunikaci II/501
Na základě závěrů z minulých jednání zastupitelstva zajistil místostarosta cenovou nabídku na
nákup a instalaci měřičů rychlosti na komunikaci II/501. Cena za dva měřiče se v závislosti na
specifikaci a vybavení pohybuje od 120 do 170 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že je třeba upřesnit
některé detaily (napájení) navrhuji schválit pořízení měřičů v ceně do 150 tis. Kč.
Návrh usnesení č. 2021/19/9b
OZ schválilo pořízení 2 ks měřičů rychlosti na úsek komunikace II/501 v obci Lužany za částku
do 150 tis. Kč
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato

Úprava chodníků a oplocení u školy
V souvislosti s plánovanou opravou komunikace ve středu obce je třeba vyměnit obrubníky na
stávajícím chodníku od školy k zámečku. I když není o dotaci na projekt opravy chodníků a
oplocení u školy rozhodnuto, je třeba projekt alespoň částečně realizovat, abychom následně
nezasahovali do opravené komunikace. Navrhuji proto schválit zadávací podmínky a vypsat na
zakázku výběrové řízení, které bude rozděleno na tři části – chodníky, podezdívka a oplocení.
Rozdělení je provedeno proto, že jednotlivé práce jsou specifické a dál proto, aby se mohli
zakázky účastnit také drobní podnikatelů. Jako hodnotící kritérium bude zvolena nejnižší
nabídková cena vč. DPH.
Návrh usnesení č. 2021/19/9b
OZ schválilo zadávací podmínky na akci Lužany – Úprava chodníků a oplocení u školy – část
chodníky, Lužany – Úprava chodníků a oplocení u školy – část oplocení a Lužany – Úprava
chodníků a oplocení u školy – část podezdívka
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
10) Závěr
Starosta ukončil zasedání v 19.30 hod.
V Lužanech 17. 3. 2021

Schválil: M. Mitlöhner

Zapsal: M. Mitlöhner

Ověřili: M. Vorlíčková, P. Tománek

