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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. 1/2023 
ze zasedání zastupitelstva obce Lužec nad Vltavou 

konaného dne 10. 01. 2023 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): Ing. Mgr. Donaufová Pavla 

 

Neomluveni (členové zastupitelstva obce): --------------- 

Zapisovatel: Prislupská Jaroslava 

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Aneta Hanková, p. Levý Petr  
 

K bodu 1. - Zahájení 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce pan Jaroslav Kerpl, 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 pí. Prislupská Jaroslava 

Ověřovateli zápisu byli předsedajícím navrženi: Ing. Aneta Hanková 

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

vyjádřit se přítomným občanům.   

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání p. Petra Levého a Ing. Anetu 

Hankovou 

Výsledek hlasování:    

pro návrh: 14 
proti návrhu: 0 

zdržel se: 0 

Usnesení č. 1/1/2023 bylo schváleno.  

 

K bodu 3 a 4 – Rezignace na mandát člena zastupitelstva a slib nového člena zastupitelstva  

Předsedající seznámil zastupitele s tím, že: 

1)  Po rezignaci pana Patrika Rolla (zvoleného za volební stranu „Občanskou 

demokratickou stranu“) k 31. 12. 2022 na člena zastupitelstva obce se dnem 01. 01. 

2023 stal členem zastupitelstva obce pan Nápravník Vladislav (bez složení slibu), 

který rezignoval písemně dne 03. 01. 2023 na člena zastupitelstva obce Lužec nad 

Vltavou a tím se dne 04. 01. 2023 stal členem zastupitelstva obce Lužec nad Vltavou 

pan Hikl Tomáš (bez složení slibu), který rezignoval písemně dne 04. 01. 2023 na 

člena zastupitelstva obce Lužec nad Vltavou a tím se dne 05. 01. 2023 stala členkou 

zastupitelstva obce paní Zdeňka Peroutková, která právě na zasedání obce skládá 

slib člena zastupitelstva. Předsedající přečetl slib a vyzval paní Zdeňku Peroutkovou 

k složení slibu a jeho podpisu, což bylo následně vykonáno, viz. příloha.  

2) Z vážných osobních důvodů rezignoval Dis. Mařík Jiří (zvoleného za volební stranu 

„Pro Lužec“) k datu 09. 01. 2023 na člena zastupitelstva obce a tím se stal dne 10. 

01. 2023 členem zastupitelstva obce Lužec nad Vltavou  pan Josef Švic, který právě 

na zasedání obce skládá slib člena zastupitelstva. Předsedající přečetl slib a vyzval 

pana Josefa Švice k složení slibu a jeho podpisu, což bylo následně vykonáno, viz. 

příloha. 

3) Po rezignaci pana Miroslava Maštalíře (zvoleného za volební stranu „Sdružení 

nezávislých kandidátů“) ke dni 05. 01. 2023 na člena zastupitelstva obce se dnem 

06. 01. 2023 stal členem zastupitelstva obce pan Kuřátko Petr (bez složení slibu), 

který rezignoval písemně dne 06. 01. 2023 na člena zastupitelstva obce Lužec nad 

Vltavou a tím se dne 07. 01. 2023 stal členem zastupitelstva obce Lužec nad Vltavou 

pan Jaroslav Hobík (bez složení slibu), který rezignoval písemně k datu 08. 01. 

2023, poté se stala členkou zastupitelstva obce dne 09. 01. 2023 Ing. Mgr. Pavla 

Donaufová (bez složení slibu), která rezignovala písemně ke dni 10. 01. 2023 na 

člena zastupitelstva obce Lužec nad Vltavou. V současné době probíhá další  proces 

k nástupu náhradníka zvoleného za Sdružení nezávislých kandidátů na post 

zastupitele obce Lužec nad Vltavou. 

 

K bodu 5. – 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.  
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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. Rezignace na mandát člena zastupitelstva 
4. Slib nového člena zastupitelstva 
5. Schválení programu 
6. Návrh rozpočtu obce na rok 2023 v paragrafovém znění a návrhy výše 

příspěvků včetně návrhů rozpočtů jejich příspěvkových organizací na rok 2023 

7. Pořízení nového osobního automobilu 

8. Zrušení vyhlášky č. 2/2022 o místním poplatku za zhodnocení stavebního 

pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace obce Lužec 

nad Vltavou vybudovanou v roce 2022 

9. Schválení uzavření dohody o provedení práce na rok 2023 se starostou obce na 

výkon opatrovnictví 

10. Diskuze 
11. Závěr  

 
Výsledek hlasování:    

pro návrh: 14 
proti návrhu: 0 

zdržel se: 0 

Usnesení č. 2/1/2023 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 byly 

vzneseny připomínky p. Patrikem Rollem na textovou část v bodu 11. Proti usnesení námitku 

nepodává. Předsedající seznámil zastupitele s celým zněním námitky na textovou část zápisu 

v bodu č. 11 zápisu č. 1/2022 ze dne 19. 12. 2022, která byla zaslána p. Rollem e-mailem dne 

03. 01. 2023 na obecní úřad a to v následujícím znění:  

 
Námitka proti Zápisu zastupitelstva obce ze dne 19.12.2022.  
Podávám tímto námitku na textovou část zápisu v bodu č. 11, kde je uvedeno následující: 
 Uvedený text v zápisu: 
 „Předsedající seznámil zastupitele doporučením rady obce k odsouhlasení navýšení poplatku za 
stočné z 1380,-Kč na 1500,-Kč/osobu/rok. 
 Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům. 
p. Patrik Rollo navrhl poplatky zvýšit tak, by odpovídaly předpokládaným nákladům se zvyšující cenou 
energií. Navrhnuté zvýšení o 120,- Kč neodpovídá zvýšeným cenám za energie od 01.01.2023. V 
případě navýšení ceny o 120,- Kč by bylo nutné spočítat reálnou částku. Částka by byla vhodná s 
dělitelností 12ti na celá čísla. 
Odhadovaná cena by měla být alespoň 2000,-Kč, zastupitelé se prozatím dohodli na ceně 1800,-Kč, 
aby cenový skok nebyl pro občany tak velký. Proběhla diskuze, kdy do budoucna bude obec uvažovat 
o zvýhodnění starších občanů.“ 
S touto textací nesouhlasím, jelikož jsem upozorňoval, že je nutné znát aktuální náklady včetně 
navýšených cen za energie a poté řešit výši poplatku. Dále jsem žádal, aby s ohledem na některé 
občany byla částka dělitelná 12 ti pro měsíční platby. Z textu „ V případě navýšení ceny o 120,- Kč by 
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bylo nutné spočítat reálnou částku “. Je také nesmysl, jelikož návrh by měl vždy vycházet z reálných 
údajů a nikoli pouze při navýšení 120,- Kč.  Mým návrhem při neznalosti a nepředložení nákladů se 
zohledněním energií byla částka pro rok 2023 ve výši 1680,- Kč. O tomto návrhu se nehlasovalo. V 
rámci diskuse pronesl pan Kučaba, že bych chtěl asi, aby občané platili 2000,- Kč. S jeho názorem se 
neztotožňuji. Další návrh ve výši 1800,- Kč byl podán z řad přítomných občanů, a to asi od paní 
Jandoušové, ke které se přidala paní Lamlová a navrhla o této částce nechat hlasovat. 
 Nelze tedy formulovat zápis tak, že já jsem navrhoval částku 2000,- Kč, což se nezakládá na pravdě a 
úplně chybí návrh, o kterém bylo hlasováno. Také postrádám v Zápisu návrh pana Chytrého, který 
navrhoval vyšší platbu pro pracující v produktivním věku a sníženou platbu pro důchodce a 
samoživitelky. 
 Proti usnesení námitku nepodávám. 
 

 Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i 

občanům. 

- P. Kučaba – chci jen upozornit, že bývalý pan starosta byl seznámen s cenami za 

energie, neboť podpisoval smlouvu na energie. 

- Pí. Peroutková  a p. Prachař – jak se počítají náklady na stočné a zda je možná sleva 

pro dříve narozené – odpověděl p. Kučaba , Mgr. Kulhan a p. Chytrý – slevou se bude 

rada obce zabývat po propočítání nákladů, případná sleva se bude moci uplatnit až 

následující rok.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou schvaluje změnu textové části zápisu č. 1/2022 

ze dne 19. 12. 2022 v bodu 11, která byla vznesena p. Patrikem Rollem. v plném znění. 

  

Výsledek hlasování:    

pro návrh:  8  

proti návrhu: 1 

zdržel se: 5  

Usnesení č. 3/1/2023 bylo schváleno.  

 

 

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

zastupitelstvu a přítomným občanům, že ke každému bodu se mohou vyjadřovat zvlášť.  

 

K bodu 6. – Návrh rozpočtu obce na rok 2023 v paragrafovém znění a návrhy výše 

příspěvků včetně návrhů rozpočtů jejích příspěvkových organizací na rok 2023 

Předsedající seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu obce na rok 2023 

v paragrafovém znění a návrhy výše příspěvků včetně návrhů rozpočtů jejích 

příspěvkových organizací na rok 2023. 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i 

občanům. 

Návrh usnesení: 

a) Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou schvaluje rozpočet obce Lužec nad 

Vltavou na rok 2023 v paragrafovém znění, kde oproti vyvěšenému návrhu 

rozpočtu je třeba upravit paragraf 4112 o + 16400,-Kč (navýšení dotace státní 

správa) a upravit paragraf 2212 o + 78600,- (komunikace) a paragraf 6171 o 

 –62200,-Kč (místní správa) a výši příspěvků jejich zřízených příspěvkových 

organizací, dle přílohy. 
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b) Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou schvaluje příspěvek Kulturnímu a 

společenskému středisku na rok 2023 ve výši 1.740.000,-Kč včetně rozpočtu. 

c) Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou schvaluje příspěvek Mateřské škole Lužec 

nad Vltavou, příspěvkové organizaci na rok 2023 ve výši 1.570.000,-Kč z toho 

20.000,-Kč na mzdové prostředky, včetně rozpočtu. 

d) Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou schvaluje příspěvek Základní škole Lužec 

nad Vltavou, příspěvkové organizaci na rok 2023 ve výši 3.000.000,-Kč bez 

mzdových prostředků, včetně rozpočtu. 

Výsledek hlasování:    

pro návrh:   14 

proti návrhu: 0 

zdržel se: 0 

Usnesení č. 4/1/2023 bylo schváleno.  

 

K bodu7. – Pořízení nového osobního automobilu 

Předsedající seznámil zastupitele s návrhem na nutné pořízení automobilu pro potřeby 

obecního úřadu na úvěr. Za tímto účelem bylo osloveno 6 firem, nabídky bylo zasláno 

5. 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i 

občanům. 

p. Tůma a p. Holub – zda je správně provedeno a zadáno výběrové řízení na auto  - 

odpověděl p. starosta – rada obce se zcela řídila zákonem o obcích, zákonem o 

zadávání veřejných zakázek a ověřila si u právníka.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou schvaluje na doporučení rady obce zakoupení 

pomocí úvěru automobil zn. Peugeot Expert Combi od fy. Jonal, spol s.r.o. Hodonín. 

V případě, že již automobil nebude k dispozici, bude zakoupeno automobil zn. 

Toyota od fy. Domanský, spol. s.r.o. Zdiby. 

Výsledek hlasování:    

pro návrh:   8 

proti návrhu: 2 

zdržel se: 4 

Usnesení č. 5/1/2023 bylo schváleno.  

 

K bodu 8. – Zrušení vyhlášky č. 2/2022 o místním poplatku za zhodnocení stavebního 

pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace obce Lužec nad 

Vltavou vybudovanou v roce 2022 

Předsedající seznámil zastupitele s nutností zrušení vyhlášky obce Lužec nad Vltavou 

č. 2/2022, která byla platná pouze pro rok 2022 a není možno podle ní dále pracovat 

v roce 2023. 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i 

občanům. 

p. Beníšek upozorňuje na znemožnění vybírání následujících dalších poplatků – 

odpověděl Mgr. Kulhan a p. Kučaba – vyhláška bude zrušena v každém případě, je 

neplatná, bude nahrazena novou vyhláškou. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou schvaluje zrušení vyhlášky č. 2/2022 o místním 

poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu 

vodovodu a kanalizace obce Lužec nad Vltavou vybudovanou v roce 2022.  

Výsledek hlasování:    

pro návrh: 14 

proti návrhu: 0 

zdržel se: 0 

Usnesení č. 6/1/2023 bylo schváleno.  

 

K bodu 9. – Schválení uzavření dohody o provedení práce na rok 2023 se starostou obce 

na výkon opatrovnictví. 

Předsedající seznámil zastupitele s návrhem na uzavření dohody o provedení práce na 

rok 2023 na výkon opatrovnictví. 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i 

občanům. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou schvaluje uzavření dohody o provedení práce 

na rok 2023 se starostou obce na výkon opatrovnictví. 

 

Výsledek hlasování:    

pro návrh:  14 

proti návrhu: 0 

zdržel se: 0 

Usnesení č. 7/1/2023 bylo schváleno.  

 

K bodu 10. – Diskuze 

p. Prachař – jak pokračuje ochrana proti povodním – p. starosta informoval, že ze strany obce bylo již 
vše podepsáno a zasláno, čeká se na vypsání dotačních titulů  
p. Nápravník – dotaz na poškozené domy od stavby nových mostů – p. starosta informoval, viz. níže 
Předsedající seznámil zastupitele s dalšími informacemi: 
 

- Lesopark – bylo zažádáno o prodloužení lhůty k zaslání ZVA (závěrečné vyhodnocení 

stavby) z důvodu chybějící projektové dokumentace. 06. 01. byla zaslána závěrečná 

zpráva o realizaci s tím, že dokončení všech potřebných věcí by mělo být hotové do 31. 

01. 2023. 

- Lávka přes Vltavu – u této akce bylo požádána společně s p. Pokorným o prodloužení 

termínu o jeden rok. Důvodem jsou nedořešené majetkové vztahy (PVL – zadáno na 

katastr 19. 12. 2022 - zde se věcné břemeno bude platit celkem 130tis s DPH), pozemek 

od p. Semeráda, na který byl zastupitelstvem odsouhlasen odkup  

26. 11. 2020, který se bohužel do dnešního dne nepodařilo uskutečnit – zmíněný 

pozemek byl 08. 08. 2021 dán do zástavy Monetě, tudíž v tuto chvíli řešíme, jak tento 

pozemek vykoupit. 

- Přesun OÚ – na PČR byla zaslána nabídka nových prostor v DS (zatím bez reakce) 

- Škodní události na nemovitostech při stavbě mostů – požadavek na urychlené 

sehnání nového soudního znalce posláno na p. Krupu a všechny ostatní instituce (PVL, 
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Strabag) Obec bude kontaktovat právníka, kterému předá podklady, aby navrhl možnost 

řešení této záležitosti – následně bude vyvolána schůzka mezi obcí, majiteli nemovitostí 

a právníkem. 11. 01. 2023 domluvena schůzka s právníkem o předání podkladů 

k návrhu, jak tuto věc řešit. – vyjádřil se i p. Chytrý a p. Beníšek – jednání budou nadále 

pokračovat, ale jsou proti takové velké firmě složitá. 

- Kamionová doprava a petice ulice Nerudova – provizorně bude opravena ulice po   

retardérech. Možnost omezení vjezdu kamionů předáno k vyjádření právníkovi a PČR 

– bude vyvolána schůzka s majiteli nemovitostí, obcí a právníkem 11. 01.2023 

- Soud Strabag – první soud zamítl žalobu obce na firmu Strabag. Druhý soud se 

vyjádřil, že není v jeho kompetenci tento spor řešit. Tudíž bylo právníky doporučeno na 

Strabag vystavit platební výměr za zábor, který dle jejich vyjádření měl být vystaven již 

v průběhu záborů, případně hned po zjištění této skutečnosti. V tuto chvíli čekáme na 

zpětnou vazbu od firmy Strabag. Pokud nebude žádná informace, bude se nadále řešit 

s právníky. 

- Poptáno nové LED osvětlení do tělocvičny a vstupní haly kinosálu (čekáme na 

nabídky) 

- Oslovené firmy, byly požádány o odhady cen investic na FVE na jednotlivé obecní 

budovy vč výkonů, návratností atd. 

- Změna na pozici obecního elektrikáře – p. Zoreník k 31. 12. 2022 ukončil spolupráci 

s obcí, na jeho místo nastoupili Josef Švic a Václav Chytrý. p. Švic bude jako havarijní 

pracovník pro obecní budovy a provádět měsíční odečty na dohodu o provedení práce. 

- ČOV – nedostatečná kapacita, jsou dvě varianty rozšíření, nicméně se řeší pozemky a 

následně se bude pokračovat v dalším jednání (projekt atd.) 

- Řešení pozemků – ČOV, umělka, technické služby 

-  Dotaz na PČR dopravní ohledně: 

o Zrcadla: Nerudova, Vltavská, Tyršova 

o Přechody: u Horáků, u Křížku, u školy (Nerudova) 

o Rychlost „30“: Nerudova, 1.máje (okolo školy) 

o Parkoviště: u Enapa (u parku a před), naproti hasičárně (u křižovatky) 

o Jednosměrky: okolo školy a parku obecního úřadu 

- Audit hospodaření obce – rada obce pověřila starostu, aby poptal firmy a cenové 

nabídky. Následně bude řešeno, zda audit bude proveden a v jakém rozsahu. 

- Foto zastupitelstvo – dotaz na zastupitele, zda chtějí mít své foto na stránkách obce 

p. Hampl – dotaz na úklid ulic v obci – p. starosta odpověděl, že bude provedeno 
p. Prachař – omezení kanalizace – p. starosta informoval, že druhý den bude kanalizace opravena 
p. Holub – jak pokračují webové stránky obce – pí. Lamlová Bc. informovala, že je v jednání  
p. Nápravník – jak to je ohledně prohlubování kanálu – pí. Jandoušová informovala, že v obci bude 
provádět úkony hydrolog , p. starosta informoval, že min. pro letošní rok je prohlubování kanálu 
pozastaveno. 

K bodu 11. - Závěr  

Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil v 18.55 hod. 

 

Přílohy zápisu: 

Příloha č. 1 - Prezenční listina členů zastupitelstva obce 

Příloha č. 2 - Prezenční listina přítomných  
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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 11. 01. 2023 

 

 

Zapisovatel:  Prislupská Jaroslava,v.r.   dne 13. 01. 2023 

 

Ověřovatelé:             Levý Petr v.r.     dne 13. 01. 2023  

 

Ing. Hanková Aneta v.r.   dne 13. 01. 2023  

 

Starosta obce:             Kerpl Jaroslav v.r.     dne 13. 01. 2023  


