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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. 2/2023 
ze zasedání zastupitelstva obce Lužec nad Vltavou 

konaného dne 28. 02. 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. Kadlec, p. Kučaba, Mgr. Kulhan, p. Švic,  

                                                                  p. Tůma 

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

Zapisovatel: Prislupská Jaroslava 

Ověřovatelé zápisu:  Bc. Lamlová Lucie, 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 10 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: Bc. Lamlová Lucie 

       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 Bc. 

Lamlovou Lucii 

Výsledek hlasování:    

pro návrh: 10 

proti návrhu: 0 

zdržel se: 0 

Usnesení č. 1/2/2023 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 Ing. Mgr. Pavly Donaufové (bez složení slibu), (zvolené za volební 

stranu „Sdružení nezávislých kandidátů“) ke dni 10. 01. 2023 na člena zastupitelstva 

obce se dnem 11. 01. 2023 stal členem zastupitelstva obce pan Václav Hampl, který 

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

vyzval pana Václava Hampla k složení slibu a jeho podpisu, což bylo následně 

vykonáno, viz. příloha. 

2) Po rezignaci Mgr. Jany Velické (zvolené za volební stranu „Sdružení nezávislých 

kandidátů“) ke dni 08. 02. 2023 na člena zastupitelstva obce se dnem 09. 02. 2023 

stal členem zastupitelstva obce pan Ondřej Kladiva (bez složení slibu), který 

rezignoval písemně dne 20. 02. 2023 na člena zastupitelstva obce Lužec nad Vltavou 

a tím se dne 21. 02. 2023 stala členem zastupitelstva obce Lužec nad Vltavou paní 

Jana Hauptvogelová (bez složení slibu), která rezignovala písemně k datu 

21.02.2023, poté se stal členem zastupitelstva obce dne 22. 02. 2023 pan Zdeněk 

Myška. který právě na zasedání obce skládá slib člena zastupitelstva. Předsedající 

přečetl slib a vyzval pana Zdeňka Myšku k složení slibu a jeho podpisu, což bylo 

následně vykonáno, viz. příloha. 

 

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.  

 

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. Úpravy rozpočtu obce č. 1 na rok 2023 
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7. Účetní odpisový plán obce na rok 2023 

8. Zvolení člena finanční komise za Bc. Maříka 

9. Přísedící Okresního soudu v Mělníku 

10. Žádost o dotaci na kelímky a myčku, včetně potisku na akce v obci 

11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby Mělnická, p.č.709/14 s ČEZ Distribuce 

12. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro 21 RD Chramostek  p.č. 

341/20 s ČEZ Distribuce  

13. Diskuze 

14. Závěr  

 
Výsledek hlasování:    

pro návrh: 10 
proti návrhu: 0 

zdržel se: 0 

Usnesení č. 2/2/2023 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 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.  

 

K bodu 6. – Úpravy rozpočtu obce č. 1 na rok 2023 

Předsedající seznámil zastupitele s návrhem úpravy rozpočtu obce č. 1 na rok 2023. 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i 

občanům. 

p. Prachař a p. Novotný – dotaz ohledně vrácených peněz od soudu – jedná se o vrácené 

peníze poplatek soudu ve sporu s fy. Strabag Rail, a.s. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou schvaluje úpravu rozpočtu Obce Lužec nad 

Vltavou č. 1 na rok 2023. 

Výsledek hlasování:    

pro návrh: 8 

proti návrhu: 0 

zdržel se: 2 

Usnesení č. 3/2/2023 bylo schváleno.  

 

K bodu7. – Účetní odpisový plán obce na rok 2023 

Předsedající seznámil zastupitele s návrhem účetním odpisovým plánem obce na rok 

2023. 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i 

občanům. 

 

Návrh usnesení: 

           Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou schvaluje účetní odpisový plán obce Lužec nad   

           Vltavou na rok 2023. 
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Výsledek hlasování: 

pro návrh:8 
proti návrhu: 0 

zdržel se: 2 

Usnesení č. 4/2/2023 bylo schváleno.  

 

K bodu 8. – Zvolení člena finanční komise za Bc. Maříka 

Předsedající seznámil zastupitele s návrhem na obsazení místa člena finanční komise a 

to zvolením pana Petra Kolaříka. 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i 

občanům. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou schvaluje členem finanční komise pana Petra 

Kolaříka. 

Výsledek hlasování:    

pro návrh: 10 

proti návrhu: 0 

zdržel se: 0 

Usnesení č. 5/2/2023 bylo schváleno.  

 

K bodu 9. – Přísedící Okresního soudu v Mělníku 

Předsedající seznámil zastupitele s žádostí p. Maršíka na prodloužení mandátu funkce 

přísedícího Okresního soudu v Mělníku. 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i 

občanům. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou schvaluje prodloužení mandátu funkce 

přísedícího Okresního soudu v Mělníku panu Bc. Miroslavu Maršíkovi.   

Výsledek hlasování:    

pro návrh: 10 

proti návrhu: 0 

zdržel se: 0 

Usnesení č. 6/2/2023 bylo schváleno.  

 

K bodu 10. – Žádost o dotaci na kelímky a myčku, včetně potisku na akce v obci 

Předsedající seznámil zastupitele s návrhem na podání žádosti o dotaci na kelímky a 

myčku, včetně potisku na akce v obci. 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i 

občanům. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou schvaluje návrh na podání žádosti o dotaci na 

kelímky a myčku, včetně potisku na akce v obci a pověřuje starostu obce k podání 

žádosti. 
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Výsledek hlasování:    

pro návrh: 10  

proti návrhu: 0 

zdržel se: 0 

Usnesení č. 7/2/2023 bylo schváleno.  

 

K bodu 11. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby Mělnická, p.č. 709/14 s ČEZ Distribuce 

Předsedající seznámil zastupitele s návrhem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohodu o umístění stavby ul. Mělnická p.č. 709/14 s ČEZ 

Distribuce.  

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i 

občanům. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene a dohodu o umístnění stavby č. IV-12-60232265/VB/01 

název stavby: ME_Lužec n.Vlt. Mělnická, č. parc. 709/14 s ČEZ Distribuce, a.s. a 

pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy. 

Výsledek hlasování:    

pro návrh:  10 

proti návrhu: 0 

zdržel se: 0 

Usnesení č. 8/2/2023 bylo schváleno.  

 

K bodu 12. – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti pro 21 RD Chramostek 

p.č. 341/20 s ČEZ Distribuce 

Předsedající seznámil zastupitele s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti pro 21 RD Chramostek, p.č. 341/20 s ČEZ Distribuce.  

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. IV-12-6029729/VB/02 „Chramostek, kNN pro 21RD p.č. 341/20“ 

s ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.  

Výsledek hlasování:    

pro návrh: 10  

proti návrhu: 0 

zdržel se: 0 

Usnesení č. 9/2/2023 bylo schváleno.  

K bodu 13. – Diskuze 

p. starosta: 
Byla předložena smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě mezi fy. Euro Cold 
Store, s.r.o. a obcí týkající se inženýrských sítí – vodovodní řád, se kterou předsedající seznámil 
zastupitele. 
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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 inženýrské sítě (vodovodní řád) s Euro Cold Store, s.r.o. a pověřuje 

starostu obce podpisem smlouvy.  

Výsledek hlasování:    

pro návrh:  10 

proti návrhu: 0 

zdržel se: 0 

Usnesení č. 10/2/2023 bylo schváleno.  

 
- informace o škodách způsobených na majetku fy. Strabag 
- informace ohledně nádražní budovy 
- informace k protipovodňové ochraně 
- poděkování p. Beníškovi za pomoc při řešení výstavby 21 RD v Chramostku 
- poděkování finančnímu výboru 
- poděkování kontrolnímu výboru  
- p. Nápravník – dotaz ohledně prohlubování kanálu (narušení statiky domů) – odpověděl p. 

Beníšek, že probíhá vyjadřování ke stavebnímu povolení 
- p. Holub – dotaz ohledně webových stránek – odpověděla Bc. Lamlová – budou se upravovat 

se současnou fy. po dohodě v radě obce 
- p. Nápravník – dotaz na 1. svoz bioodpadu – od 20. 03. 2023 
- p. Holub – dotaz na ČOV – budou se vykupovat pozemky a řešit posilnění kapacity 

 
 

K bodu 14. - 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  

 

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 01. 03. 2023 

 

 

Zapisovatel:  v.r. Prislupská Jaroslava  dne 01. 03. 2023 

 

Ověřovatelé:             v.r. Bc. Lamlová Lucie  dne 03. 03. 2023 

 

v.r. Levý Petr      dne 03. 03. 2023  

 

Starosta obce:             v.r. Kerpl Jaroslav    dne 03. 03. 2023 


