Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužany č. 20 konaného dne 12. 5. 2021
dne: 12. 5. 2021
začátek: 19.00 hod

místo konání: zasedací místnost OÚ Lužany
omluveni: -

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 2020
Rozpočtové opatření č. 2/2021
Prodej stavební pozemků
Projekt Revitalizace obecního rybníka
Úprava chodníků a oplocení u školy
Přístupové komunikace k pozemkům podél D35
Zadávací dokumentace Infrastruktura pro výstavbu RD Mádlák
Plánovací smlouvy o výstavbě infrastruktury pro RD Mádlák
Zadávací dokumentace na akci Úpravy společenského sálu
Zadávací dokumentace na akci Úprava komunikace na p. č. 1444/1
Různé
Z dnešního jednání se omlouvá: -. Jako ověřovatelé jsou navrženi: J. Kučerová, P. Mach.
Návrh usnesení č. 2021/20/1
OZ schválilo program zasedání a ověřovateli zápisu určilo J. Kučerovou a P. Machu.
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
2) Závěrečný účet obce Lužany za rok 2020
V roce 2020 hospodařila obec Lužany s rozpočtem s celkovými příjmy ve výši
20 008 600,28 Kč a výdaji ve výši 18 382 211,81 Kč, tedy s přebytkem ve výši
1 626 388,47 Kč. Mezi nejvyšší příjmové položky patřily daňové příjmy a přijaté transfery,
zejména dotace na vybudování školní kuchyně ve výši 5,6 mil. Kč, úpravy komunikace v úvozu
ve výši 693 tis. Kč nebo na obnovu dětského hřiště na zahradě školy ve výši 491 tis. Kč.
Nejvyšší výdaje byly vynaloženy na oblast základního školství (vybudování školní kuchyně,
obnova dětského hřiště), pozemní komunikace (úpravy chodníků ve středu obce a komunikace
v úvozu) a veřejné osvětlení (dokončení rekonstrukce osvětlení ve středu obce). V rámci
hospodářské činnosti jsme hospodařili se ziskem ve výši 111 tis. Kč. Toho jsme dosáhli zejména
díky hospodaření v lese (zisk 286 tis. Kč) a pronájmu Koliby a autokempu (zisk 243 tis. Kč).
Ztráta z provozu kanalizace činila 419 tis. Kč. Základní škola a Mateřská škola Lužany
hospodařila v roce 2020 se ziskem ve výši 8 553,01 Kč, celkové výnosy v roce 2020 činily
8 257 589,60 Kč, náklady 8 266 142,61 Kč.
Návrh usnesení č. 2021/20/2a
OZ schválilo účetní závěrku obce Lužany za rok 2020
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Návrh usnesení č. 2021/20/2b
OZ schválilo závěrečný účet obce Lužany za rok 2020 a souhlasí s celoročním hospodařením,

a to bez výhrad
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Návrh usnesení č. 2021/20/2c
OZ schválilo hospodářský výsledek hlavní činnosti obce za rok 2020 ve výši 5 531 833,78 Kč
a hospodářský výsledek hospodářské činnosti obce ve výši 111 143,19 Kč a jeho převod na účet
432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Návrh usnesení č. 2021/20/2d
OZ schválilo účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Lužany za rok 2020
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Návrh usnesení č. 2021/20/2e
OZ schválilo hospodářský výsledek Základní školy a Mateřské školy Lužany za rok 2020 ve
výši 8 553,01 Kč a jeho převod na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních
období
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
3) Rozpočtové opatření č. 2/2021
Předkládám zastupitelstvu ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 2/2021:
Příjmy:
Par

Pol
1112
1334
1340
4111
4116
4222

Změna
440 800,00
700,00
8 000,00
25 131,97
3 752 751,62
175 405,00
3639
15 000,00
6171
52 515,00
6330
110 000,00
6402
7 760,00
Příjmy celkem 4 588 063,59
Výdaje:
Par
Pol
2212
2219
2223
2321
3113
3631
3639

Změna
400 000,00
500 000,00
40 000,00
500 000,00
1 382 882,00
160 000,00
550 000,00

Popis
DPPO za obce
Odvody za odnětí půdy ze ZPF
Poplatek odpady
Neinv.tr.z VPS (kompenzační bonus 2021)
Ostatní neinv.transfery (kuchyně, VPP)
Inv.tr. od krajů (PD ČOV)
Kom.služby a úz.rozvoj
Činnost místní správy
Převody vlastním fondům (výběr z účtu)
Finanční vypořádání (vratka dotace farnost)

Popis
Silnice (zaměření, značení)
Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky)
Bezpečnost silničního provozu (měřiče rychlosti)
Odvádění a čištění odpadních vod (příprava ČOV)
Základní školy (kuchyně)
Veřejné osvětlení (zastávky, PD)
Kom.služby a úz.rozvoj (zamci, vyklizení 194)

6112
133 000,00
6171
160 000,00
6330
110 000,00
6399
432 118,00
Výdaje celkem 4 368 000,00
Financování:
Par
Pol
8115
Financ. celk.

Změna
-220 063,59
-220 063,59

Zastupitelstva obcí (odměna starosty)
Činnost místní správy (skříně, tiskárna, PC)
Převody vlastním fondům (výběr hotovosti)
Ostatní fin.operace (DPPO obec)

Popis
Změny stavu krátkodobých finančních prostředků

Návrh usnesení č. 2021/20/3
OZ schválilo rozpočtové opatření č. 2/2021
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
4) Prodej stavebních pozemků
V březnu byl schválen záměr č. 7/2021 prodat zbývající dva pozemky o výměře 1 151 m2 a
1 344 m2 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 sešly tři žádosti o
zařazení do procesu prodeje, všichni uchazeči byli pozváni na pohovor s komisí. Před jednáním
komise se omluvil jeden uchazeč, na pohovor se dostavili celkem 2 uchazeči. 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 starostu učiněním nabídky konkrétních pozemků jednotlivým uchazečům. Na základě
výše uvedeného navrhuje komise ke schválení prodej pozemků dle následující tabulky:
Kupující
***
***

***
***

***
***

***
***

Pozemek Cena
592/16 1 035 900 Kč
592/19 1 209 600 Kč

V souladu s podmínkami záměru č. 7/2021 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.
Návrh usnesení č. 2021/20/4a
OZ schválilo prodej pozemku p. č. 592/16 o celkové výměře 1 151 m2 za částku 1 035 900 Kč
do podílového spoluvlastnictví pana **************, nar. ********, tr.bytem *********,
507 04 Třtěnice a paní **************, nar. *********, tr.bytem *********,
507 11 Valdice, a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy se zřízením zákazu zcizení a
zřízením práva zpětné koupě
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Návrh usnesení č. 2021/20/4b
OZ schválilo prodej pozemku p. č. 592/19 o celkové výměře 1 344 m2 za částku 1 209 600 Kč
do podílového spoluvlastnictví pana ************, nar. *********, tr.bytem
*************, 509 01 Nová Paka a paní **********, nar. *****, tr. bytem ********,

516 01 Rychnov nad Kněžnou a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy se zřízením zákazu
zcizení a zřízením práva zpětné koupě
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
5) Projekt Revitalizace obecního rybníka
V souladu s usnesením z minulého jednání bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele
stavebních prací na projektu Revitalizace obecního rybníka. Ve lhůtě pro podání nabídek
předložilo nabídku celkem 7 dodavatelů. Jako hodnotící kritérium stanovil zadavatel
ekonomickou výhodnost nabídky s jediným kritériem, kterým byla cena bez DPH. Komise
rozhodla o vítězném dodavateli, kterým je dodavatel s nejnižší cenovou nabídkou. Komise
doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí výsledek výběrového řízení a pověřit starostu uzavřením
smlouvy o dílo se společností ZEMPRASTAV spol. s r.o., IČ: 26012235 s nabídkovou cenou
2 032 799 Kč.
Pořadí nabídky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dodavatel
ZEMPRASTAV spol. s.r.o.
SKJ s.r.o.
KAMPA MARYNKA s.r.o.
BBM Czech s.r.o.
STAVOKA Kosice a.s.
AQUEKO s.r.o.
HYDRO A KOV s.r.o.

Cena bez DPH
1 679 999,00 Kč
1 757 848,71 Kč
1 856 567,44 Kč
1 897 648,00 Kč
2 360 864,21 Kč
2 601 600,00 Kč
3 555 555,00 Kč

Návrh usnesení č. 2021/20/5
OZ vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení na akci „Revitalizace obecního rybníka“ a
pověřilo starostu podpisem smlouvy o dílo s vítězným dodavatelem ZEMPRASTAV spol. s r.o.,
IČ: 26012235 s nabídkovou cenou 2 032 799 Kč vč. DPH
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
6) Úprava chodníků a oplocení u školy
Na minulém jednání byly schváleny zadávací podmínky pro výběr dodavatele na úpravy
chodníků a oplocení u školy. Výběrové řízení bylo rozděleno na tři části – chodníky,
podezdívka a oplocení.
Na část chodníky byli osloveni celkem 4 dodavatelé. Ve lhůtě pro podání nabídek předložili
nabídku celkem 2 dodavatelé s následujícími cenovými nabídkami:
Pořadí
Nabídka
Dodavatel
IČ
Nabídková cena vč. DPH
nabídky
číslo
1.
1
IZOTRADE s.r.o.
28368509
753 190,03
2.
2
M-STAV CZ s.r.o.
27557235
837 176,13
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 dodavatelem s
ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, kterým je společnost IZOTRADE s.r.o., IČ: 42196868 s
nabídkovou cenou 753 190,03 Kč.
Na část podezdívka byli osloveni celkem 3 dodavatelé. Ve lhůtě pro podání nabídek předložil
nabídku jeden dodavatel, kterým je Petr Bičiště, IČ: 63573415 s cenovou nabídkou 297 000
Kč. Protože byla předložena pouze jedna nabídka, neprováděla komise hodnocení nabídek.

Komise doporučila zastupitelstvu vzít na vědomí výsledek výběrového řízení a uzavřít smlouvu
o dílo s dodavatelem, kterým je Petr Bičiště, IČ: 63573415 s nabídkovou cenou 297 000 Kč.
Na část oplocení byli osloveni celkem 3 dodavatelé. Ve lhůtě pro podání nabídek předložili
nabídku celkem 3 dodavatelé s následujícími cenovými nabídkami:
Pořadí
nabídky
1.
2.
3.

Nabídka
číslo
2
3
1

Dodavatel

IČ

Dušan Jína
Jiří Hlavatý
Mádle-kovo-elektro s.r.o.

64816125
18849318
28368509

Nabídková cena vč. DPH
430 000,00
520 000,00
532 400,00

Dotaci z prostředků Královéhradeckého kraje jsme bohužel neobdrželi, ale vzhledem k tomu,
že bude provedena v této lokalitě oprava komunikace, budeme projekt realizovat i bez dotace.
Současně bude nutné provést výměnu obrubníků na druhé straně komunikace. Tyto práce budou
zadány vítězné společnosti.
Návrh usnesení č. 2021/20/6a
OZ vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení na akci „Lužany – Úprava chodníků a oplocení
u školy, část chodníky“ a pověřilo starostu podpisem smlouvy o dílo s vítězným dodavatelem
IZOTRADE s.r.o., IČ: 42196868 s nabídkovou cenou 753 190,03 Kč vč. DPH
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Návrh usnesení č. 2021/20/6b
OZ vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení na akci „Lužany – Úprava chodníků a oplocení
u školy, část podezdívka“ a pověřilo starostu podpisem smlouvy o dílo s vítězným dodavatelem
Petr Bičiště, IČ: 63573415 s nabídkovou cenou 297 000 Kč vč. DPH
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Návrh usnesení č. 2021/20/6c
OZ vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení na akci „Lužany – Úprava chodníků a oplocení
u školy, část oplocení“ a pověřilo starostu podpisem smlouvy o dílo s vítězným dodavatelem
Dušan Jína, IČ: 64816125 s nabídkovou cenou 430 000 Kč vč. DPH
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
7) Přístupové komunikace k pozemkům podél D35
V prosinci 2019 jsme jednali o zpřístupnění pozemků podél plánované dálnice D35. Projektant
s investorem za účelem zpřístupnění pozemků rozdělených stavbou dálnice navrhli výstavbu
přístupových komunikací k těmto pozemkům, v naší obci se jedná 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, nebylo vybudování a následné
převzetí těchto komunikací do majetku obce schváleno v prosinci 2019 schváleno. V červnu
2020 jsme tuto záležitost projednávali na podnět ŘSD znovu, kdy jsme schválili vybudování
komunikací, ale následné převzetí těchto komunikací do majetku obce schváleno nebylo.
V současné době probíhá územní řízení, v rámci kterého jsem vznesl dotaz, jakým způsobem
bylo naše vyjádření do dokumentace zapracováno. Na dotaz mi stavební úřad
Královéhradeckého kraje odpověděl, že námitka není předmětem územního řízení, ale

případného dohody mezi stavebníkem a budoucím správcem komunikace, tedy obcí. Na jednání
s projektantem a zástupcem ŘSD byl tento problém opětovně projednán a projektant navrhuje
řešení v podobě zřízení přístupové komunikace SO 129.3 v podobě vozovky se zatravněným
krytem. Konstrukce vozovky je tvořena 300 mm mechanicky zpevněné zeminy (zemina
s cementem) a 50 mm zatravňovací vrstvy. Oproti vozovce z penetračního makadamu se cena
snížila z předpokládaných 2,6 mil. Kč na 1,8 mil. Kč a současně je tento kryt dle katalogu
vozovek navržen na třídu dopravního zatížení VI, což znamená na přejezd až 15 těžkých
nákladních vozidel za den. Do budoucna by toto řešení nemuselo obec finančně zatížit a
v případě, že se komunikace prokáže jako nepotřebná, bylo by možné pozemek jednoduše
rekultivovat. V případě komunikace SO 129.2 se jedná pouze o krátkou část, zbytek
komunikace bude ve vlastnictví obce Úlibice, v tomto případě navrhuji respektovat rozhodnutí
obce Úlibice, která se zatím k akci staví neutrálně. Aby mohlo být na akci vydáno stavební
povolení, je nutné v této fázi nalézt na této věci dohodu. Proto navrhuji za těchto podmínek
s výstavbou a následným převzetím přístupových komunikací SO 129.3 a SO 129.2 v délce 802
m a 27 m souhlasit.
Návrh usnesení č. 2021/20/7
OZ revokuje usnesení č. 2020/14/3 takto:
OZ schválilo vybudování přístupových komunikací SO 129.2 a SO 129.3, za podmínky, že
bude SO 129.3 s krytem ze zatravňovací vrstvy, k pozemkům podél plánované komunikace
D35 a následné převzetí těchto komunikací do vlastnictví obce
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
8) Zadávací dokumentace Infrastruktura pro výstavbu RD Mádlák
Ve spolupráci s Centrem evropského projektování bylo připraveno vypsání zadávacího řízení
na dodavatele stavebních prací na výstavbu veřejné infrastruktury pro výstavbu rodinných
domům v lokalitě Mádlák. Součástí prací je vybudování dešťové a splaškové kanalizace,
vodovodního řadu, včetně přípojek, veřejného osvětlení a místního rozhlasu a přístupové
komunikace. Zakázka bude soutěžena na nejnižší cenu bez DPH. Požadovaný termín realizace
je od září 2021 do června 2022. Dodavatelé budou muset předložit referenční zakázky na 3
obdobné stavby v období uplynulých 5 let s minimálním objemem plnění 3 mil. Kč bez DPH.
Návrh usnesení č. 2021/20/8
OZ schválilo zadávací podmínky na akci Infrastruktura pro výstavbu RD Mádlák
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
9) Plánovací smlouvy o výstavbě infrastruktury pro RD Mádlák
Za účelem projektové přípravy výstavby rodinných domů pod Mádlákem nás vlastníci žádají o
uzavření plánovací smlouvy. V plánovací smlouvě se obec zaváže na vlastní náklady vybudovat
nejpozději do 30. června 2023 veřejnou infrastrukturu, na kterou se budoucí domy po jejím
dokončení napojí. Na základě takto uzavřené smlouvy povolí stavební úřad výstavbu rodinných
domů, i když není potřebná infrastruktura zatím vybudována.
Návrh usnesení č. 2021/20/9
OZ pověřilo starostu podpisem plánovací smlouvy o výstavbě veřejné infrastruktury v lokalitě
pod Mádlákem s vlastníky budoucích rodinných domů
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato

10) Zadávací dokumentace na akci Úpravy společenského sálu
V lednu jsme podepsali smlouvu o poskytnutí dotace na projekt Úpravy společenského sálu
v objektu č. p. 125. Protože se práce na vybudování školní kuchyně blíží k závěru, navrhuji
schválit zadávací dokumentaci na dodávky a stavební práce v rámci tohoto projektu. V rámci
projektu bude provedena výměna oken a dveří, úpravy elektroinstalace a rekonstrukce komína.
Protože se jedná o tři zcela odlišné druhy plnění a chceme umožnit účast také menším
dodavatelům, navrhuji zakázky rozdělit na tři části a vypsat je samostatně v režimu součtu
předpokládaných hodnot. Všechny části budou soutěženy na nejnižší cenu včetně DPH. Termín
realizace od července nejpozději do poloviny listopadu 2021.
Návrh usnesení č. 2021/20/10
OZ schválilo zadávací podmínky na akci Úpravy společenského sálu – část elektroinstalace,
Úpravy společenského sálu – část komíny a Úpravy společenského sálu – část okna a dveře
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
11) Zadávací dokumentace na akci Úprava komunikace na p. č. 1444/1
V minulém roce jsme připravili a podali žádost o dotaci z prostředků Ministerstva pro místní
rozvoj na úpravu komunikace na p. č. 1444/1. Zakázka bude soutěžena na nejnižší cenu včetně
DPH. Předpokládaný termín realizace září 2021 – květen 2022. Vzhledem k tomu, že
ministerstvo posunulo termín dokončení hodnocení z konce dubna na konec května, bude
v zadávací dokumentaci uvedena rozvazovací podmínka, že si vyhrazujeme právo odstoupit od
smlouvy v případě, že neobdržíme dotaci.
Návrh usnesení č. 2021/20/11
OZ schválilo zadávací podmínky na akci Úpravy komunikace na p. č. 1444/1
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
12) Různé
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. 2021/20/12a
OZ zamítlo poskytnutí příspěvku Lince bezpečí, z. s.
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Žádost o poskytnutí dotace na osobní asistenci společnosti Spokojený domov o.p.s.
Spokojený domov, o.p.s. poskytuje registrovanou sociální službu terénní osobní asistenci.
Společnost požádala o dotaci na poskytování sociální služby ve výši 7 000 Kč. Protože službu
využívá od března 2021 jeden občan naší obce, navrhuji žádosti vyhovět.
Návrh usnesení č. 2021/20/12b
OZ schválilo poskytnutí neinvestiční dotace na poskytování sociálních služeb ve výši 7 000 Kč
z rozpočtu na rok 2021 a pověřilo starostu podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí

neinvestiční dotace s Spokojený domov, o.p.s., IČ: 29043913
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Vodorovné dopravní značení
K úspěšné kolaudaci chodníků je třeba dokončit na komunikaci vodorovné dopravní značení.
Jedná se především o značení zastávek, přechodu pro chodce, ale zejména protismykový povrch
před přechodem pro chodce. Poptal jsem několik společností a cenové nabídky jsou od
181 959,80 Kč do 315 259,50 Kč. Policie ČR na dopravním značení trvá. Proto bych požádal o
schválení zadání značení společnosti SAVOZ s. r. o. za cenu 181 959,80 Kč vč. DPH. Dopravní
značení bude provedeno po opravě komunikace, která se předpokládá v měsících 7 – 9/2021.
Návrh usnesení č. 2021/20/12c
OZ schválilo provedení vodorovného dopravního značení v rámci II. etapy úpravy chodníků
v obci společností SAVOZ s.r.o., IČ: 25959212 za částku 181 959,80 Kč vč. DPH.
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení přijato
13) Závěr
Starosta ukončil zasedání v 19.45 hod.
V Lužanech 12. 5. 2021

Schválil: M. Mitlöhner

Zapsal: M. Mitlöhner, M. Plecháč

Ověřili: J. Kučerová, P. Mach

