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Obec Lužec nad Vltavou 
1. máje čp. 176 

277 06 Lužec nad Vltavou 
IČO: 00237035 

Tel: 315691015 

E-mail: info@luzec.cz 

 

 

Zápis č. 2/2022 
ze zasedání zastupitelstva obce Lužec nad Vltavou 

konaného dne 25. 05. 2022 od 18.00 hodin. 
 
Přítomni: 

členové zastupitelstva obce: dle prezenční listiny členů zastupitelstva obce, která je   

             přílohou tohoto zápisu 

ostatní: dle prezenční listiny přítomných, která je přílohou tohoto zápisu 

 

Omluveni (členové zastupitelstva obce): p. Maštalíř 

 

Neomluveni (členové zastupitelstva obce):  

Zapisovatel:  Mgr. Jana Velická 

Ověřovatelé zápisu:  pí. Peroutková Zdena, p. Jan Tůma  
 

K bodu 1. - Zahájení 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce pan Patrik Rollo, který přivítal přítomné (dál 

jen „předsedající“) v 18.00 hod.   

Předsedající konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno v souladu se 

zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o obcích“), Informace byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Lužec nad 

Vltavou v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na 

elektronické úřední desce. Každému členu zastupitelstva byl zaslán potřebný materiál 

k dnešnímu jednání. 

 

Předsedající konstatoval přítomnost 14 členů zastupitelstva obce (z celkového počtu 15 členů 

zastupitelstva), tj. nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce, a prohlásil 

zastupitelstvo obce za usnášeníschopné.  

 

K bodu 2. - Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu  

Předsedající sdělil, že zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání je Mgr. Jana Velická 

Ověřovateli zápisu byli předsedajícím navrženi: p. Peroutková Zdena 

       p. Jan Tůma  

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost 

vyjádřit se přítomným občanům.   
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pí.. Peroutkovou Zdenu a p. 

Jana Tůmu. 

Výsledek hlasování:    

pro návrh: 14 

proti návrhu: 0 

zdržel se: 0 

Usnesení č. 1/2/2022 bylo schváleno.  

 

K bodu 3. – Schválení programu 

Předsedající předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh programu zasedání zastupitelstva 

obce tak, jak byl zveřejněn na úřední desce a na pozvánce na dnešní zasedání zastupitelstva 

obce doručené členům zastupitelstva obce a to přesto, že některé z těchto bodů již byly a 

musely být z organizačně technických a právních důvodů realizovány.  

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani návrhy na doplnění programu. Před 

hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.  

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce: 

1. Zahájení 
2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu 
4. Úprava rozpočtu obce č. 2 na rok 2022 

5. Roční účetní závěrka obce za rok 2021 

6. Závěrečný účet obce za rok 2021 

7. Školský obvod pro 2.stupeň pro obec Vraňany – žádost 

8. Školský obvod pro obec Býkev – žádost 

9. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti 

10. Zimní údržba mostu v ul. 9.května 

11. Dodatek č. 1 Koordinační smlouvy k hospodářskému mostu v Chramostku 

002A 

12. Diskuze 
13. Závěr 

Výsledek hlasování:    

pro návrh:14 

proti návrhu: 0 

zdržel se: 0 

Usnesení č. 2/2/2022 bylo schváleno.  

Předsedající dále sdělil, že byl ověřen zápis z minulého jednání, zápis byl dán 

k dispozici každému členu obecního zastupitelstva na obecním úřadu k nahlédnutí. Proti 

zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.  

     Dále předsedající vyzval přítomné, aby se po dobu jednání zdrželi kouření. Připomněl 

zastupitelstvu a přítomným občanům, že ke každému bodu se mohou vyjadřovat zvlášť.  
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K bodu 4. – Úprava rozpočtu obce č. 2 na rok 2022 

Předsedající seznámil zastupitele s návrhem úpravy rozpočtu obce č. 2 na rok 2022. 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i 

občanům. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou schvaluje úpravu rozpočtu Obce Lužec nad 

Vltavou č. 2 na rok 2022. 

 

Výsledek hlasování:    

pro návrh: 14 

proti návrhu: 0 

zdržel se: 0 

Usnesení č. 3/2/2022 bylo schváleno.  

 

K bodu 5. – Roční účetní závěrka obce za rok 2021 

Předsedající seznámil zastupitele s roční účetní závěrkou obce k rozvahovému dni  

31. 12. 2021. 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i 

občanům. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou schvaluje roční účetní závěrku Obce Lužec 

nad Vltavou k rozvahovému dni 31. 12. 2021. 

Výsledek hlasování:    

pro návrh: 14 

proti návrhu: 0 

zdržel se: 0 

Usnesení č. 4/2/2022 bylo schváleno.  

 

K bodu 6. – Závěrečný účet obce za rok 2021 

Předsedající seznámil zastupitele se závěrečným účtem obce Lužec nad Vltavou. 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i 

občanům. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou schvaluje bez výhrad závěrečný účet Obce 

Lužec nad Vltavou za rok 2021.  

Výsledek hlasování:    

pro návrh: 14 

proti návrhu: 0 

zdržel se: 0 

Usnesení č. 5/2/2021 bylo schváleno.  
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K bodu 7. – Školský obvod pro 2. stupeň pro obec Vraňany - žádost 

Předsedající seznámil zastupitele s žádostí obce Vraňany o projednání uzavření 

smlouvy o vytvoření školského obvodu pro druhý stupeň ZŠ. 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i 

občanům. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou odkládá žádost o uzavření smlouvy o vytvoření 

školského obvodu pro druhý stupeň základní školy v závislosti na realizaci navýšení 

kapacity v Základní škole Lužec nad Vltavou, příspěvkové organizaci.  

 

Výsledek hlasování:    

pro návrh: 14 

proti návrhu: 0 

zdržel se: 0 

Usnesení č. 6/2/2022 bylo schváleno.  

 

K bodu 8. – Školský obvod pro obec Býkev – žádost  

Předsedající seznámil zastupitele s žádostí obce Býkev o uzavření smlouvy o vytvoření 

společného školského obvodu. 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i 

občanům. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou konstatovalo, že pro školní rok 2022 – 2023 

nelze žádosti vyhovět a odkládá žádost o uzavření smlouvy o vytvoření společného  

školského obvodu  v závislosti na realizaci navýšení kapacity v Základní škole Lužec 

nad Vltavou, příspěvkové organizaci.  

 

Výsledek hlasování:    

pro návrh: 14 

proti návrhu: 0 

zdržel se: 0 

Usnesení č. 7/2/2022 bylo schváleno.  

 

 

K bodu 9. – Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti 

Předsedající seznámil zastupitele s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. IP-12-6017561/1 Lužec nad Vltavou, kNN č.p. 383, Podřipská. 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i 

občanům. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene 

– služebnosti č. IP-12-6017561/1 Lužec nad Vltavou, kNN č.p.383, Podřipská s firmou 

ČEZ Distrbuce, a.s. a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 
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Výsledek hlasování:    

pro návrh: 14 

proti návrhu: 0 

zdržel se: 0 

Usnesení č. 8/2/2022 bylo schváleno.  

 

K bodu 10. – Zimní údržba mostu v ul. 9.května  

Předsedající seznámil zastupitele s průběhem jednání ohledně mostů na ministerstvu 

dopravy dne 11. 05. 2022. 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i 

občanům. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou odkládá schválení provádění zimní údržby obcí 

na zdvižném mostu č. 003A v ulici 9. května dle předepsané specifikace zimní údržby.  

 

Výsledek hlasování:    

pro návrh: 14 

proti návrhu: 0 

zdržel se: 0 

Usnesení č. 9/2/2022 bylo schváleno.  

 

K bodu 11. – Dodatek č. 1 Koordinační smlouvy k hospodářskému mostu v Chramostku 

002A 

Předsedající seznámil zastupitele s návrhem uzavření dodatku č. 1  Koordinační 

smlouvy k hospodářskému mostu v Chramostku. 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i 

občanům. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou odkládá projednání dodatku č. 1 Koordinační 

smlouvy k hospodářskému mostu v Chramostku 002A z důvodu pozdního zaslání 

podkladů ze strany ŘVC ČR. 

Výsledek hlasování:    

pro návrh: 14 

proti návrhu: 0 

zdržel se: 0 

Usnesení č. 10/2/2022 bylo schváleno.  

 

K bodu 10. - Diskuze 

Nebyl žádný příspěvek do diskuze. 
 

 

K bodu 11. - Závěr  

Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil v 18.40 hod. 
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Přílohy zápisu: 

Příloha č. 1 - Prezenční listina členů zastupitelstva obce 

Příloha č. 2 - Prezenční listina přítomných  

 

Přílohy tohoto zápisu dále tvoří: 

- Pozvánka pro členy zastupitelstva obce veřejné zasedání zastupitelstva obce Lužec 

nad Vltavou. 

- Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužec nad Vltavou 

 

Tento zápis byl vyhotoven dne 26. 05. 2022 

 

 

Zapisovatel:  Mgr. Jana Velická, v.r.  dne 26. 05. 2022  

 

Ověřovatelé:             Zdena Peroutková, v.r.  dne 26. 05. 2022  

 

Jan Tůma, v.r.      dne 26. 05. 2022 

 

Starosta obce:             Patrik Rollo, v.r.    dne 26. 05. 2022 


