ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE LUŽANY
503 05 Lužany č.p.47
IČO: 00653349
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis č. 3/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Lužany,
které se konalo dne 7. 7. 2021 v budově Obecního úřadu Lužany
Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod.
Přítomní zastupitelé: Jitka Andrlová
Roman Koza
Ladislav Hanuš
Kamil Matějka
Jiří Válek
Nepřítomný zastupitel: 0
Hosté:
Zahájení veřejného zasedání starostkou obce. Seznámení přítomných s návrhem
programu.
Návrh programu:

1. Zahájení, určení zapisovatele a schválení ověřovatele zápisu, schválení popř. doplnění
programu zasedání
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Seznámení s problematikou nakládání s odpady
4. Plán investičních akcí obce
5. Oprava mostu
6. Zpráva starostky o činnosti obce za období od minulého zasedání zastupitelstva
7. Diskuze
8. Závěr

1. Zahájení veřejného zasedání starostkou obce. Přítomno je 5 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Určení zapisovatele a schválení ověřovatele zápisu
Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je určen p.Roman Koza,
místostarosta obecního úřadu.
Ověřovatel zápisu byl navržen p. Ladislav Hanuš.
Hlasování
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Schválení programu zasedání zastupitelstva obce, popř. doplnění programu
Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění programu zasedání.
Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva obce:
Pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Kupní smlouvy pro prodej obecních pozemků jsou připraveny k podpisu a kupující budou
pozváni k podpisu do kanceláře OÚ.
3. Seznámení s problematikou nakládání s odpady
Starostka obce seznámila zastupitele s problematikou nakládání s odpady. Do podzimního
zasedání je potřeba zvolit odpovídající postupy jak nakládat, evidovat, zpoplatnit a vydat
vlastní vyhlášku obce o nakládání s odpady s platností od 1.1.2022.
Tato problematika bude tématem dalších schůzek. ( do 28.7.2021)
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
4. Plán investičních akcí obce
Odstavná plocha u hřbitova
- Prozatím není souhlasné stanovisko od dopravního odboru Magistrátu města Hradec
Králové
5. Oprava mostu
Na základě revizní zprávy o stavu mostu byla zjištěna netěsnost mostního tělesa (most přes
Trotinu ve vlastnictví obce u Oú) a zatékání do jádra tělesa.
Bude nutná oprava izolace.
Opravné práce budou zadány specializované firmě.
6. Zpráva starostky o činnosti obce za období od minulého zasedání zastupitelstva
Starostka obce seznámila zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením 3/2021 a 4/2021.

Dne 8.6.2021 byla provedena kontrola hasicích přístrojů. 3ks v Obecním domě. Na Obecní
úřad byl zakoupen nový.
Dne 17.6.2021 byla provedena revize plynového kotle v Obecním domě.
Na 12.7.2021 je objednána revize el. zařízení v majetku obce.
Na výzvu Diakonie Broumov žádá obec občany o materiální výpomoc, pro postižené lidi na
jižní Moravě. Občané mohou nosit materiál každou středu do konce srpna tohoto roku.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
6. Diskuze
7. Závěr
Termín příštího zasedání zastupitelstva bude nejpozději 3měsíce ode dne 7. 7. 2021 .

Usnesení ze dne 7.7.2021
1. Zastupitelstvo obce Lužany se 5 hlasy usneslo na zapisovateli:
ověřovateli zápisu: p.Hanuš.

p. Koza a na

2. Zastupitelstvo obce Lužany se 5 hlasy usneslo na schválení programu zasedání
zastupitelstva obce dne 7.7.2021
3. Zastupitelstvo obce Lužany se 5 hlasy usneslo na zahájení jednání ohledně opravy
mostu přes Trotinu ve vlastnictví obce (u Oú).
Jednání povede starostka obce

Zasedání skončilo v 19.35 hod.

V Lužanech dne 7.7.2021

Zapisovatel: Roman Koza

Ověřovatel zápisu: Ladislav Hanuš

Starostka: Jitka Andrlová

