Zastupitelstvo obce

L u k á, okres Olomouc

Zápis
z 30. zasedání Zastupitelstva obce Luká, konaného dne 16. srpna 2017 v 17,00 hodin v zasedací
místnosti Obecního úřadu v Luké
Přítomni:
dle prezenční listiny – 6 členů
Omluven:
Vyroubal Lubomír, Sasák Filip, Němec Jaromír
Zápisem pověřena: Ševčíková Eva
Ověřovatelé zápisu: Ing. Kovář Josef, Fišerová Danuše
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Kontrola plnění usnesení
Smlouva o nájmu plynárenského zařízení
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje
Schválení zhotovitele prací na kamenné zídce v Luké
Schválení zhotovitele projektové dokumentace na akci „Luká – revitalizace veřejného
prostranství – III. etapa“
Různé
Diskuse

Hlasování zapsáno v počtu hlasů: pro – proti – zdržel se.
Průběh jednání:
Zasedání zastupitelstva řídil starosta p. František Lakomý, který přivítal přítomné. Navrhl
ověřovateli zápisu p. D. Fišerovou a Ing. J.Kováře, zapisovatelem p. Ševčíkovou. Za členy návrh.
komise navrhl Ing. D.Spáčila, Mgr. P. Múdrou a R. Kvapila. Hlasování o návrhu: 6 – 0 – 0.
Dále starosta seznámil přítomné s návrhem programu dnešního zasedání.
Ing. Kovář požádal o doplnění programu o bod: Pověření kontrolního výboru k provedení kontroly
plnění bodu č. 22 usnesení z 13. zasedání OZ.
Hlasování o návrhu programu: 6 – 0 – 0.
2. Kontrola plnění usnesení:
Kontrolu plnění provedla p. Fišerová.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého
zasedání zastupitelstva obce Luká. Hlasování: 6 – 0 – 0.
3. Smlouva o nájmu plynárenského zařízení
Jedná se o smlouvu o pronájmu plynárenského zařízení k novým stavebním pozemkům – ZTV
Luká.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu plynárenského
zařízení č. 9417001677/4000209987 s firmou GasNet, s.r.o., Ústí n.L. a pověřuje starostu obce
jejím podpisem.
Hlasování: 6 – 0 – 0
4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Ol.kraje
Dodatek řeší úpravu výpočtu ročního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti na období 20182019.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Luká schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění
dopravní obslužnosti Olomouckého kraje a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Hlasování: 6 – 0 – 0.
5. Schválení zhotovitele prací na kamenné zídce v Luké
Byla zveřejněna výzva k podání nabídky na osazení krycích desek na kamennou zídku před domem
čp. 1. V termínu byla doručena pouze nabídka firmy Hemzal.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje zhotovitelem prací na osazení krycích desek na
kamenné zídce v Luké podél komunikace před domem č.p. 1 firmu Hemzal, Konice, cena prací
107.690 Kč vč.DPH a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy se zhotovitelem.
Hlasování: 6 – 0 – 0
6. Schválení zhotovitele projektové dokumentace na akci „Luká - revitalizace veřejného
prostranství – III. etapa“
Spáčil: projekt je třeba kvůli dotacím? Kdyby to byla pouze oprava chodníků, projekt nemusí být?
Lakomý: původní studie, kterou zpracoval J.Martínek, byla rozdělena na 3 části: 1.část řešila
prostranství kolem kostela, ZŠ, OÚ, autobus.zastávka, 2.část oprava spojovačky a chodník na
Remark, 3.část řeší vše ostatní, co zbývá v Luké dokončit – včetně chodníků na Javoříčko, cesta k
domu p. Spurného, oprava chodníků k domu p. Vydržela, požadavky i na chodník směem k ČHMÚ.
Spáčil: chodníky směrem ke Hvozdu?
Lakomý: mluvil s lidmi, někteří nechtějí, uděláme projekt, lidé ať se vyjádří. Tlačí nás cesta na
Javoříčko, návaznost na Správu a údržbu silnic, která má v plánu oprav pro r. 2019 opravu silnice,
my už příští rok můžeme dělat chodníky, projekt a st.povolení musíme mít do příštího roku.
Vysloužilová: bude projekt zahrnovat i oblast kolem nádrže?
Lakomý: kolem nádrže spíš řešení pro zahradníky.
Fišerová: co prostor vedle domu Vařekových?
Lakomý: projekt III.etapa - včetně tohoto plácku. Po dokončení III.etapy by měla být Luká
kompletně vyřešená.
Fišerová: oprava uliček?
Lakomý: uličky řešeny zvlášť, už letos máme vyčleněné nějaké finance. Předběžná studie na
komunikaci k Javoříčku byla podána na SÚS, bude předložena občanům, dotkne se velké části
obce.
Byla vypsaná výzva na zpracování PD, přihlásila se pouze firma Staving.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje zhotovitelem projektové dokumentace na akci
„Luká – Revitalizace veřejného prostranství – III. etapa“ firmu Staving engineering, s.r.o.,
Olomouc – Nemilany, cena prací 395.000 Kč bez DPH, a pověřuje starostu obce uzavřením
smlouvy se zhotovitelem.
7. Různé:
Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovou změnou č. 6/2017, schválenou starostou obce, která
řešila výměnu plynového kotle v bytovém domě č. 31
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 6/2017,
schválenou starostou obce.
Hlasování. 6 – 0 – 0.
Ing. Kovář požádal o pověření kontrolního výboru k provedení kontroly plnění bodu č. 22 usnesení
13. zasedání zastupitelstva – plnění limitu schvalování rozpočtových opatření starostou.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká pověřuje kontrolní výbor k provedení kontroly bodu č.
22 usnesení za 13.zasedání zastupitelstva ohledně plnění limitu schvalování rozpočtových opatření
starostou.
Hlasování: 6 – 0 – 0.

8. Diskuse:
Spáčil: dotaz na cyklostezku Luká – Ješov:
Lakomý: zadrhli jsme se na směně pozemků, kdy Klopina požadovala desetinásobek výměny –
jejich 400 m2 pozemku na našich 4000 m2. Jednal 2x s pracovnicí Klopiny, řešení nenašli, zítra
jede do Klopiny na jednání s ředitelem.
Spáčil: jde o malý kousek pozemku.
Ing. Kovář: v krajním případě nechat 100 m cyklostezky neasfaltované plochy. Tlačit že
nepodepíšeme smlouvu o pronájmu pozemků.
Lakomý: nevím, jak by prošlo v dotačním řízení že je 100 m neasfaltované. Uvidíme, jak zítra
jednání dopadne.
Spáčil: jak pokračuje projekt zbrojnice Ješov?
Lakomý, je to noční můra, proběhla Ješovem série věcí, občané popuzeni vůči mně. Zájem z mé
strany i ze strany zastupitelstva na zbrojnici je. Peníze jsme získali, ale musí být utraceny do konce
9/2018. Navrhuje znovu otevřít jednání, ale ne za zastávkou nebo v proluce, ale v místě dosavadní
zbrojnice.
Kovář: ale tam nemáme projekt, pouze náčrtek.
Lakomý: už to bylo na územko, ale zaseklo se z důvodu požadavku na velkou schůzovou místnost,
nevím, zda by to prošlo i z hlediska dotací.
Múdra: proč se nepokračuje tak, jak se dohodlo?
Lakomý: sousedé v proluce by nás nutili umístit stavbu dole na pozemku.
Múdra: proč se tedy vykoupil pozemek v proluce? Na původním místě nebyla problémem jen výška
budovy, ale i rádius výjezdu auta z budovy, zúžila se silnice.
Lakomý: požadavek na 2 náklaďáky, pak už jsme se nevešli do silnice.
Kovář: budou sousedé na původním místě souhlasit, když bude budova nižší?
Lakomý: p. Vařeka se vyjádřil, že nižší budova nevadí.
Kovář: Ješov by se měl vyjádřit, co chtějí.
Lakomý: v místě proluky dlouhá příjezdová cesta, sousedé budou blokovat stavební řízení.
Pluháček: p.Večeřa říkal, že blokováním staveb.řízení se prodlouží o měsíc, pak projde. Přístup ke
zbrojnici v současném místě je po Koupilové cestě.
Vysloužilová: chtělo by to dát na papír, aby lidé viděli, takhle je to imaginární.
Lakomý: když sousedé viděli náčrtek, tak se zděsili.
Kovář: ¼ roku jednáme a nikde nic.
Lakomý: na jednání padlo buď všechno nebo nic. 40 míst pro klubovnu by se vešlo, ale požadavek
na 2 náklaďáky
Pluháček: pouze 1 náklaďák, 1 osobák.
Múdra: dotáhnout do konce 3.variantu.
Lakomý: stále měníte, když Libor namaloval na původním místě a zasahovalo se do půlky silnice,
hned jste šli za zastávku.
Kovář: projekt je na stavebním úřadě, čeká se na vyjádření?
Lakomý: p. Škarecká řekla, že se musí jít s umístěním dolů, proto bylo na staveb.úřadě zastaveno.
Spáčil: proč jste dával zpracovat projekt p.Večeřovi, neměl na něm dělat.
Múdra: byl vykoupen pozemek v proluce, peníze jsou pryč....
Lakomý: zmatečné od prvopočátku.
Pluháček: v říjnu jste řekl – doteď se neudělalo nic, teď se do toho obujete , za 3 měsíce se postaví.
Múdra: kdo zastavil řízení na MěÚ Litovel?
Lakomý: já. Špatná atmosféra, čekání na výsledek stížností na cestu přes Ješov.
Múdra: cesta je problém firmy, ne obce.
Pluháček: s variantou výstavby za čekárnou jste v r. 2015 souhlasil a líbila se vám. Byl u toho i
L.Vyroubal a Jirka Šišma.
Lakomý: není to pravda.
Kovář: zastavilo se to, s nikým se nejednalo, zase jsme v bodě O. Rok a půl to stojí, proč starosta
nejednal s občany o nové variantě.

Lakomý: při jednání řekla p.Múdra všechno nebo nic, byl u toho i Luboš s Filipem.
Múdra: na schůzce jste p.Škarecké řekl, že zbrojnici postavíte a s ní se budete soudit. Cesta je
záminka, zbrojnici nechcete na Ješově postavit. Před obyvateli chcete vypadat dobře a my hasiči vše
hatíme.
Spáčil: kdybych se nezeptal, tak nevíme nic...
Kovář: mělo se jít za sousedy a řešit.
Lakomý: můžeme v týdnu zajít, p. Vařeka s navrženou výškou nesouhlasil, Ješováci si stáli za tím,
že buď vše nebo nic.
Múdra: proč půjdete za p. Vařekou a ne za p. Škareckou?
Lakomý: co budeme dělat se starou zbrojnicí?
Múdra: říkal jste, že se zdemoluje, může se udělat parčík.
Lakomý: cena za inženýrské sítě v proluce ¼ mil.... P. Kovář je v důchodě, můžeme zítra za občany
zajít.
Kovář: nemáme nic v ruce.
Lakomý: návrh J.Martínka, jsou tam i kóty.
Spáčil: kolik se zaplatilo p.Večeřovi? Můžete zjistit a dát nám vědět? Termín dokončení je do konce
r. 2018 nebo 9/2018?
Lakomý: termín proinvestování dotace je 9/2018. kdybych neměl o stavbu zbrojnice zájem,
nevyřizoval bych dotace.
Kovář: v r. 2016 byla řeč o zpracování studie na propojení vodovodu Luká + Javoříčko. Jak to
vypadá se zubařkou a dětskou lékařkou?
Lakomý: na zpracování studie se pracuje. Ohledně zubařky jednal s MUDr. Putíkovou i MDDr.
Vydrželovou, ta měla vyřizování se svatbou, domluvili se, že v září začnou jednat. Jednání s
děts.lékařkou MUDr. Látalovou, kraj se zřízením ordinace souhlasí, ještě se řeší na zdravotní
pojišťovně, aby proplácela lékařce úkony.
Vysloužilová: na minulém zasedání hovořil p. Burian o úpravách na hřišti – jak to vypadá?
Lakomý: dnes byly zaslány firmě poslední doklady k žádosti, která řeší zavlažování, zázemí pro
mladé hasiče, cvičební prvky pro děti, terénní úpravy – v pátek bude žádost podána na MMR.
SpáčilL je zpracovaný projekt?
Lakomý: Ing.Drahoš Vyroubal spolupracuje přímo s firmou, která řeší žádost o dotace.
Vysloužilová: předkládá se zpracovaný projekt, mohou se v něm pak dělat změny? Jaká je částka
úprav?
Lakomý. Cenu zatím neznám, projektant a firma kompletují.
Vysloužilová: neměli by být zastupitelé napřed informováni, co žádost vše obnáší a pak teprve
podat žádost?
Lakomý: každý poskytovatel to má jinak, až když bude žádost úspěšná, zastupitelstvo schvaluje,
zda do toho jdeme nebo ne. Krátký termín pro podání žádosti.
Spáčil: rozpočet na opravu cesty u domu č. 90 je zpracovaný? Je polovina srpna, práce budou
vycházet tak na listopad, prosinec...
Lakomý: rozpočet ještě nezpracovaný, kanalizace je zde také špatná, návrh zpracovala firma z
Vojtěchova, ale tam byla cena ½ mil... Můžu oslovit firmy na zpracování rozpočtu.
Spáčil: schválilo se zpracování rozpočtu, další měsíc je pryč. Než začnete reagovat, je čas pryč.
Lakomý: jděte se podívat do okolních vesnic, kolik řeší projektů, u nás daleko více rozdělaných
akcí, více jednání.
Kovář: v Loučanech dělali kanalizaci a ozelenění a za 2 roky měli kompletně hotové.Tady se řeší
po kouskách, tam dělají kompletně.
Lakomý: není to pravda, není jednoduché dát vše dohromady. Můžete se zkusit tomu věnovat,
zkomplikovalo se vše vypisováním soutěží na vše.
Spáčil: když něco schvalujeme, můžete říct svůj protiargument, člověku vše hned nedojde, při
schvalování soutěží nikdo neměl námitky.
Lakomý: bohužel musíme do konce voleb.období vydržet, ale není jednoduché vše skloubit.
Pinkava: děti v obci neví nic o historii obce. Škola učí podle osnov, histore se smrskla na oslavy v

Javoříčku, na předvádění papalášů, na opravdové hrdiny se nevzpomene. Javoříčko bylo tragédií,
ale jsou i hrdinové I. a II. světové války, 3 lidé z obce byli odsouzeni k trestu smrti. Mezi občany
byli i legionáři, prošli celým Ruskem, děti to vůbec neví. Připomenout aspoň malým pomníčkem, v
rámci úprav si připomenout aspoň malou deskou lidi, na které můžeme být pyšní.
Juřička: na hrdiny z I.sv.války se nezapomnělo, na hřbitově je pamětní deska. Možná by stálo za to
přidat cedulku o legionářích.
Múdra: v nedávné době byla na SVC výstava k legionářskému vlaku, děti v rámci výuky ji
navštívili. Pomníček je pro děti málo, neupoutá je, spíš uspořádat besedu s tím, kdo má k tématu co
říct než v podání učitelů.
Pinkava: pomníček k r. 1968 přežil 2 režimy, pomník Masaryka taky, Děti jsem zvolil jako příklad,
je to připomínka i pro šedesátileté, osmdesátileté. Dávám to jako téma na přemýšlení.
Juřička: využít kvalitních obecních kronik a dávat na pokračování do zpravodaje.
Kovář Boh. podal na OÚ žádost o zbudování roštu k odvodu vody při deštích, kdy mu voda teče až
do dvora.
Lakomý: žádost bude předložena k jednání na příštím zasedání.
Spáčil: hasiči v Luké by chtěli provést kontrolu a označení hydrantů – mohla by jim být obec
nápomocna?
Lakomý: v minulosti jsme hydranty označili tyčkou, vzápětí bylo značení pryč. Natřít modrou
barvou. Nevím, koho z lukov.hasičů oslovit, akční pouze p. Nagy.
Spáčil: v MŠ bude pracovat nová učitelka?
Lakomý: ano, počet dětí narůstá, od září budou v MŠ 3 učitelky.
Vysloužilová: bude v MŠ jedna třída nebo dvě?
Lakomý: vybudovala se učebna, aby mohly být děti rozdělené, zatím byly spojené, uvidíme, jak si
nyní zorganizují. Zpracovává se studie na přístavbu 6 učeben ZŠ, můžeme se pak sejít k
připomínkování.
Spáčil: územní plán?
Lakomý: Ing. Motl sbírá materiál z kraje, z úřadu v Litovli, pak se sejde pracovní skupina.
Spáčil: jaký termín pro dokončení sítí na ZTV Luká?
Lakomý: do konce roku by mělo být hotovo.
Spáčil: kvalita obecního rozhlasu?
Lakomý: technik z firmy Empemont přislíbil posílení antén.
Po ukončení diskuse starosta poděkoval všem za účast na dnešním jednání a v 18,25 hod jednání
ukončil.
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