Zastupitelstvo obce L u k á, okres Olomouc
Zápis
z 37. zasedání Zastupitelstva obce Luká, konaného dne 16. května 2018 v 17.00 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu Luká.
Přítomni:
Omluveni:
Zápisem pověřena:
Ověřovatelé zápisu:

dle prezenční listiny 7členů
p. Sasák, Ing. Kovář
p. Šimíčková
p. Vyroubal, p. Němec

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3. Schválení zhotovitele prací na akci „Modernizace sportovního areálu, Luká“
4. Žádost o odkup pozemku v k.ú. Březina a v k.ú. Luká
5. Různé
6. 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. Němce, p. Vyroubala, zapisovatelem p. Šimíčkovou. Za členy návrhové komise navrhl Mgr. Múdrou, p.
Kvapila, Ing. Spáčila, Ph.D. Ing. Spáčil, Ph.D. navrhl do bodu Různé – vrácení do osvědčeného systému
sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu – odvoz specializovanou firmou.
Hlasování o návrhu: 7 – 0 – 0
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu dnešního zasedání.
Hlasování o návrhu programu: 7 – 0 – 0
2. Kontrola plnění usnesení
Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání obecního zastupitelstva provedl p. Vyroubal.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva obce Luká.
Hlasování: 7 – 0 – 0
3. Schválení zhotovitele prací na akci „Modernizace sportovního areálu, Luká“
Lakomý: Tenhle bod byl předmětem jednání na minulém zasedání, nebyla vyjasněna částka podpory
z Olomouckého kraje. Nyní nám už náměstci vyjádřili podporu 2 mil. Kč z dotací, která se musí do
18.5.2018 podat. Pověříte mě tedy k podpisu smlouvy se zhotoviteli – firmou Porr a firmou Machovský?
Jednal jsem ještě s projektantem, ohledně možnosti úspor v projektu, prý tam jsou, tudíž se cena může ještě
snížit. Zátěž 4,5 mil. Kč už vypadá jinak. Podpora z kraje je slíbená, ale žádostí tam může být podáno víc,
tak uvidíme co na to rada Olomouckého kraje. Čas běží, do pátku musíme podepsat žádost o dotaci nebo to
odpískáme.
Vyroubal: Když dostaneme 2 mil. Kč, šel bych do toho. Projekt je rozjetý.
Němec, Kvapil, Fišerová: Taktéž souhlasí.
Múdra: Nesouhlasí.
Spáčil: Bez dotací bych do toho nešel, navíc si nejsem jistý, jestli bude workoutové hřiště využíváno.
Lakomý: To se uvidí, lidé, kteří se chtějí hýbat, tak toho využijí.
Spáčil: Původně byla částka 12,5 mil. Kč, teď je to 9,5 mil. Kč, pohlídá se, aby nebyly další vícepráce? Aby
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se cena nezvedla?
Lakomý: Ano, navíc budeme mít úsporu, např. uskladnění zeminy, u toho byly velké částky. Na ZTV jsme
tímto ušetřili 400 tis. Kč. V rozpočtu na to peníze nemáme, musíme jít cestou úspor, aby ta naše částka byla
co nejnižší.
Spáčil: Ostatní projekty to nenaruší? Např. zbrojnici v Ješově, cesty, atd.
Lakomý: To co je rozjeto, vyjednaná dotace – cesta u p. Spáčila, cesta směrem na Vilémov, hřiště Ješov –
tam jsme ve fázi náhradníků, i zbrojnice – to bychom měli udělat.
Nová: Takže zbrojnice na Ješově bude.
Lakomý: Ano bude.
Nová: Myslela jsem, že v březnu - dubnu se už začne zbrojnice stavět.
Lakomý: Čekalo se na stanovisko hasičů. Projekt jde na stavební úřad.
Spáčil: Dá se do usnesení dát podmínka, pokud nedostaneme dotaci, tak to padá? Kdyby byla spoluúčast 4,5
mil. Kč, tak to nechceme, pokud to bude za 2 mil. Kč, tak ano.
Nová: To je rozumné.
Lakomý: Teď to bude projednávat rada olomouckého kraje, poté zastupitelstvo kraje a než budeme mít
jistotu, a budeme mít smlouvu s krajem, tak bude červenec, srpen a to už můžeme odpískat. Chcete mít
jistotu, já vím.
Růžička: Více věcí bylo na příslib, vždy to vyšlo? Tlačí nás čas.
Lakomý: Dáme tedy do usnesení, pokud vyjde podpora z Olomouckého kraje?
Růžička: To by se nemohlo začít už stavět.
Múdra: To tak nejde.
Lakomý: Do konce září musí být hotovo. Projekt stál už hodně peněz, bylo by to zase oddálení. Musíme
doufat, že to dobře dopadne a peníze dostaneme, když nám to slíbili. Pokud tohle bude v usnesení, nejsem
oprávněn podepsat smlouvu se zhotoviteli.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje zhotovitelem prací na projekt „Více sportu v obci Luká
-modernizace sportovního areálu, Luká“ část A – Workout a fitness, firmu Machovský s.r.o., Náves Svobody
8/14, 779 00 Olomouc za cenu 2.266.277,96 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy se
zhotovitelem.
Hlasování : 6 - 1– 0 (proti Mgr. Múdra)
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje zhotovitelem prací na projekt „Více sportu v obci Luká
- modernizace sportovního areálu, Luká“ část B – Modernizace sportovního areálu a jeho zázemí, firmu Porr
a.s., Jahodová 523/58, 620 00 Brno, za cenu 5.612.068,25 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce uzavřením
smlouvy se zhotovitelem.
Hlasování : 6 - 1– 0 (proti Mgr. Múdra)
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Více sportu v obci
Luká -modernizace sportovního areálu, Luká“ do dotačního programu Olomouckého kraje – Program na
podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2018.
Hlasování : 6 - 1– 0 (proti Mgr. Múdra)
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje spolufinancování projektu „Více sportu v obci Luká
-modernizace sportovního areálu, Luká“ z vlastních a cizích zdrojů minimálně ve výši poskytnuté dotace
z dotačního programu Olomouckého kraje – Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních
zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2018.
Hlasování : 6 - 1– 0 (proti Mgr. Múdra)
Lakomý: Doufejme, že vše dobře dopadne, snad se nám to do konce roku podaří a příští rok bude hřiště
v plném provozu.
4. Žádost o odkup pozemku v k.ú. Březina a v k.ú. Luká
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Lakomý: První žádost o odkup pozemku podala p. xxx z Březiny. Jde o pozemek, který je roky již oplocený.
Žadatelka mi přišla vysvětlit, jak k tomu došlo. Pozemek znovu oplotila a dodatečně zjistila, že oplotila část
obecního pozemku. Nejdřív jsem si myslel, že jde o část pozemku z parkoviště jeskyňářů, ale není to tak, je
to ta část pozemku, která byla roky oplocená a užívaná v dobré víře, že pozemek je jejich. Paní xxx by chtěla dát věci do pořádku, proto žádá o odprodej části již oploceného pozemku, výměra cca 250 m2.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje zveřejnění záměru o odprodeji části pozemku obce
Luká parc. č. 47/1 v k.ú. Březina o celkové výměře cca 250 m2.
Hlasování: 7– 0 – 0
Lakomý: Druhou žádost o odkup částí pozemků podal p. xxx, pozemek užívá k parkování vozidel pro členy
rodiny.
Spáčil: Mají tam i zahrádku.
Lakomý: Nejdřív si musí udělat geometrák, poté budeme stanovovat cenu, tohle je pouze hlasování o
zveřejnění záměru.
Spáčil: Bude tam ještě na místo pro chodník?
Lakomý: Ano.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje zveřejnění záměru o odprodeji části pozemku obce
Luká parc. č. 208/3, 899/2, 899/4 v k.ú. Luká o celkové výměře cca 230 m2.
Hlasování: 7 – 0 - 0
5. Různé
Lakomý: Dan chtěl projednat svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. V čem vidíš zlepšení?
Spáčil: Jedná se spíš o sběr nebezpečného odpadu. Lidé doma ukládají nebezpečné látky, barvy, atd. a poté
to odvezou na sběrný dvůr v domnění, že to bude ekologicky zlikvidováno a ten pak skončí v jednom
kontejneru. Další problém je v tom, že se to ukládá venku, byla tam fůra matrací, které navlhnou, takže
hmotnost ukládaného odpadu se zvýší. U cesty v Ješově leží do dneška fůra materiálu. Nezávidím
zaměstnancům, kteří to teď budou třídit, protože nikdo neví, kdo tam co hodil. Např. rtuť ze zářivek je
vytečená, papíry rozlétané, vytečené oleje, pro zaměstnance to není dobré. Obec ušetří? Teď jde o to, za
jakou cenu ušetří a jestli vůbec. Když se spočítají náklady za dovoz a odvoz kontejnerů do sběrného dvora,
čas, který tomu věnují zaměstnanci obce, ten jim pak chybí jak na obci, tak v lese. Vůči ekologii to není
dobré. Dřív přijela firma, hned odpad naložila a odvezla, bylo to bez práce. Sběr nebezpečných odpadů tady
určitě nefunguje. V okolních vesnicích to funguje. Bude to možná o trochu dražší, ale myslím si, že by nás
to nějak nezatížilo. Dále si myslím, že oleje, barvy, atd., které se na sběrném dvoře skladují, by měly být
v kádích, aby se to nevsakovalo do půdy.
Múdra: Já souhlasím. Stalo se mi, že jsem přijela na sběrný dvůr a nevěděla jsem, kam odpad dát. Není tam
nikdo, kdo by to organizoval, nejsou tam žádné kóje, kam by se to dalo rozdělit, takovou představu mám o
sběrném dvoře.
Lakomý: Tohle není sběrný dvůr. Ve sběrných dvorech mají být kontejnery, atd. Tady se to přiveze a
zaměstnanci si to třídí sami. Dan říká, že to je pracnější, ale když si vzpomenu, jak to bylo v minulosti, např.
třídění nebezpečného odpadu, taktéž se s tím nemazlili, naházeli to do jednoho, ale nám to vykázali jako
nebezpečný odpad. Nyní když půjdete na náš dvůr, je tam oddělený plast, stavební materiál, papír, dřevo,
železo, sklo. 2/3 dokážeme vytřídit. Ano, když přijede firma, je to hned vše odvezeno, ale už tenkrát tam
byly náklady cca 70.000 Kč. Navíc tenkrát bylo daleko méně odpadu. Nyní je ukázněnost občanů špatná.
Např. pneumatiky místo aby nechávali v servise, vozí nám je sem. Co se týče zářivek, které mají nechávat u
prodejce, vozí taktéž k nám.
Spáčil: V té částce je uveden i čas zaměstnanců, který stráví s tříděním odpadu? Jak to budeme tedy nazývat,
když to není sběrný dvůr? Všude máte uvedeno sběrný dvůr. Jsou nějaké doklady od toho, co se odvezlo?
Lakomý: Ano, vše máme, odváží to Medlov, - pneumatiky, elektrospotřebiče,…
Němec: Můžeme to nazývat sběrné místo.
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Lakomý: Samozřejmě se můžeme vrátit k původnímu sběru, ale bude to stát hodně peněz. Občan by měl za
vše platit, co vyprodukuje, by měl zaplatit. Odváží nám na sběrné místo i plasty, proč? Kdyby byla lepší
ukázněnost lidí, nebudeme zápasit s takovým množstvím odpadu. Nyní bych to neřešil, nechal bych to až na
další zastupitelstvo, další odpad bude až v listopadu. Nebo jestli chceš nastavit nějaká pravidla?
Spáčil: V jiných obcích to funguje, žádný problém s tím nemají. S nebezpečným odpadem se nezachází tak
jak má, to je ten hlavní problém.
Lakomý: Ani firmy, které se tím specializují, nezacházejí s odpadem tak, jak mají. My to vytřídíme a oni to
odvezou na skládku.
Spáčil: Takže jste teď řekl, že se to má vyhazovat vše do popelnice.
Lakomý: To ne, je to vše o lidech a o penězích. Řešit se to musí, pokud nebudeme mít vybavený sběrný
dvůr, tak jak např. v Litovli, tak to fungovat nebude. Pro nás je lepší, když to lidé vozí průběžně celý rok,
abychom toho neměli tolik na jednou.
Růžička: To by bylo nákladné, jsou potřeba kontejnery. Během roku by se to mohlo vyvážet cca 6x do roka,
ale bylo by to drahé.
Lakomý: Humno je naše, můžeme zažádat o dotaci na kontejnery, které tam budou moci být schované.
Spáčil: Tak to může teď odvážet firma, a poté, až budou kontejnery, si to budeme dělat sami.
Pinkava: Jak často by firma jezdila?
Spáčil: 1 – 2 x do roka.
Pinkava: To je málo, to nestačí. Bude toho plná obec a lesy.
Spáčil: Teď je to taky 2 x do roka.
Pinkava: Ne, lidé to odváží na sběrné místo průběžně. Nezavírejte ho.
Lakomý: Není to ideální, můžeme řešit kontejnery, ale nechal bych to po volbách, ať si to noví zastupitelé
vyřeší sami.
Spáčil: Chci nechat hlasovat.
Vyroubal: O čem budeme hlasovat? Jakým způsobem se to bude vyvážet? Poté se sběrné místo úplně uzavře
a bude se vyvážet firmou 2x do roka? Nikdo tam ale v tom případě nebude nic vozit. Zaměstnanci budou
řešit jen plasty.
Pluháček: V jiných obcích to tak funguje.
Spáčil: Ano, jen plasty, železo.
Vyroubal: Takže jen plasty, ne stavební materiál, ne velkoobjemový, nebezpečný odpad,…
Lakomý: Navrhni tedy, o čem budeme hlasovat.
Múdra: Tak jak to je v místních částech, když mám odpad – oleje, zářivky, nechám si to doma, a poté to
odvážím na místo, kde to firma odveze.
Lakomý: Než tam přijede firma, lidé odpad rozbijí, vyrabují.
Spáčil: Teď je to stejné. V Ješově stojí kontejner do středy.
Lakomý: Bylo toho moc, kontejner byl plný a lidé to tam dávali kolem, je to i o výchově občanů.
Pluháček: Jezdí tam lidé i ze Střemeníčka.
Lakomý: Odpadu přibývá, je toho jednou tolik co bývalo.
Pluháček: Šlo by tam dát 3 kontejnery, aby se to rovnou třídilo? Aby se to neházelo vše do jednoho a obecní
zaměstnanci to pak nemuseli třídit.
Lakomý: Není to zas tak hrozné, poté se to roztřídí, je to 2 x do roka. Nyní mi teda řekněte, o čem budeme
hlasovat.
Múdra: čte návrh usnesení - Zastupitelstvo obce Luká schvaluje, aby byl velkoobjemový a nebezpečný
odpad odvážen 2x ročně specializovanou firmou a tento odpad se neumisťoval v průběhu roku na sběrném
místě.
Růžička, Pinkava: To nemyslíte vážně….
Múdra: Vůbec neuvažujete co na to životní prostředí. Co tady necháme generaci po nás? Jak vychováváte ty
děti, když jim dáváte takový příklad? Jak chcete, aby následující generace třídily odpad, když to sami
neděláte a nejdeme příkladem.
Růžička: Když se objedná více kontejnerů a bude se to hned třídit, bylo by to lepší. Nebo se nakoupí
kontejnery, dají se na humno a může se to vytřídit tam. Když to odveze firma, může to být navýšení pro
obec až 100 tis. Kč.
Múdra: 100 tis. Kč může stát i 5 kontejnerů.
Růžička: Ale ty se koupí a budou fungovat pro obec další desítky let.
Múdra: Ale chceme čekat na dotace.
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Růžička: V Haňovicích mají kontejnery v zemi, je to tam velice pěkně udělané.
Pinkava: Vy jste inteligentní, paní učitelko, vy to uděláte tak jak je to správné, ale ostatní lidé to tak
neudělají, jestli to sběrné místo uzavřete, bude odpadu všude plno. Pořád někde něco nacházíme, uklízíme.
Múdra: Já nikde nic nenacházím.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje, aby byl velkoobjemový a nebezpečný odpad odvážen
2x ročně specializovanou firmou a tento odpad se neumisťoval v průběhu roku na sběrném dvoře.
Hlasování: 2 (Spáčil, Múdra) – 2 (proti - Kvapil, Němec) – 3 (zdržel se - Fišerová, Lakomý, Vyroubal)
Usnesení nebylo přijato.
Lakomý: Tenhle problém nejspíš přejde až na nové zastupitelstvo po volbách, pokud tedy nevymyslíme ještě
nějaký jiný způsob.
Spáčil: Každopádně se to musí vymyslet jinak, než se to teď dělá.
Lakomý: Pokud se odpad dává do kontejneru, nedává se to mimo, je to dobré, ale vedle to být nesmí. Jarní
sběr je vždy velký. Už jsem říkal i občanům, např. komunální odpad - nechápu, proč to lidé nosí na sběrné
místo. To tam nemá co dělat. S lidmi je to čím dál horší, odpadu se zbaví, ale že způsobí problém někomu
jinému, je nezajímá. Je to výchovou dětí. Začíná to v rodině. Vidím to tady na zastávce, ráno uklidíme a po
odjezdu prvního autobusu je tam nepořádek.
Burian: Škola když odejde z fotbalového hřiště, tak je tam tolik nepořádku, jako kdyby jste tam vysypali
pytel plný plastů.
Múdra: Škola organizovala úklid lesů a jsem jedna z těch, která prochází a uklízí po dětech, když
odcházíme.
Nová: Proč se odpad neodvezl hned ten daný čas? Bylo psáno do 12 hodin.
Lakomý: Na sběrném místě nebylo místo, bylo tam 5 kontejnerů a je tam hromada plastů.
Múdra: Chci se zeptat jak je to s chataři na Březině? Kam dávají odpad? Platí odpad?
Lakomý: Ten kdo má zaplaceno za popelnici, vyvážíme, ti co nemají, vozí si to domů.
Múdra: Proč na parkovišti v Javoříčku není kontejner na směsný odpad? Je tam na papír a na plasty, ale na
směsný odpad jsem neviděla.
Lakomý: Je tam, směsný odpad – 4 popelnice. Javoříčko dává plasty do pytlů.
Spáčil: Ani ten papír u obecního úřadu, to taktéž není efektivní.
Lakomý: Lidé jsou líní, udělat krok na víc, můžou to dávat na sběrné místo, ale řeknou, že nebudou chodit
se sklem až nahoru. Proto jsou kontejnery i tady u OÚ, ale hází tam i plasty. Je to o zodpovědnosti a přístupu
lidí.
Múdra: Co s papírem v ZŠ?
Lakomý: Odváželi to vždy obecní zaměstnanci. Nevím, proč to teď nefunguje.
Múdra: Vyklízel se sklep, kde se papír skladoval, bylo to po inspekci, takže si myslím, že byl porušen nějaký
předpis nebo vyhláška, nevím, ale bylo třeba vyklidit sklep, tudíž se tam nesmí zdržovat ty krabice s
papírem, teď to hromadíme ve třídách.
Lakomý: Nevidím v tom problém, zavoláte a odvezeme papír. Nebo to může odvézt školník na sběrné místo.
Vyroubal: Z ostatních částí obce vozili opravdu odpady do jiných částí obce. To je právě ta disciplinovanost
občanů.
Lakomý: Pokud se podaří získat kontejnery, bude to určitě lepší. Odpad se bude rovnou třídit. Zavřít sběrné
místo určitě ne. Nyní už je humno v našem majetku, můžeme zažádat o dotaci.
6. Diskuse
Müller: Chci se zeptat, jak funguje předávání žádostí občanů zastupitelům? Jak jim předáváte žádosti, pokud
je to adresované zastupitelům. Dal jsem 10. 7. 2017 žádost o předložení dokumentace na silnici v Březině.
Dodnes zastupitelé od Vás nic nedostali, dal jsem ji pouze panu Kovářovi a panu Spáčilovi, myslím ještě
paní Fišerové a jinak nikdo nic nedostal.
Lakomý: Každý zastupitel má možnost se k dokumentům dostat.
Müller: Na dotaz mi nebylo odpovězeno, kdy si můžu dokumentaci přijít prostudovat a ofotit. Paní
Šimíčková mi řekla, že pan starosta má na odpověď 30 dní.
Lakomý: Můžete zítra přijít a ukážu Vám to. Není problém.
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Pluháček: Z čeho se zaplatí to hřiště? Hlasovalo se o tom, ale z čeho se to zaplatí, jste neřešili. Bude se brát
úvěr nebo to obec zaplatí sama?
Lakomý: Máme přislíbeny 2 mil. Kč z Olomouckého kraje.
Múdra: Obci tedy zbývá zaplatit kolik?
Lakomý: Musíme cenu co nejvíce stáhnout.
Múdra: Já chci vědět kolik a z čeho se to bude platit.
Lakomý: To vám neřeknu.
Pluháček: Pan Vyroubal minule říkal, že se bude muset odkoupit ten pozemek, bude se řešit voda, to bude
taky stát nějaké peníze.
Lakomý: Neměl jsem jistotu, kolik z Olomouckého kraje dostaneme. Teď už ji mám.
Burian: Neboj, zbrojnici ti neseberou.
Pluháček: Minule se řešilo, kde se na to peníze vezmou a teď když hlasujete tak se to vůbec neřešilo.
Mlýnská: Byla jsem v kostele na otevírání báně a nic tam nebylo. Generace nám nic nezanechala, tak se
ptám, jestli bychom tam nyní pro další generaci neměli něco dát? Např. peníze, zpravodaj, znak obce,….
Lakomý: Ano, teď tam nic nebylo, ale zarazila mě jedna věc, domlouvali jsme se na termínu otevírání, ale
neuskutečnil se. A uskutečnilo se někdy, o tom ani já nevím.
Mlýnská: Na otevírání jsem byla, mělo to být v pátek po mši, poté v sobotu v 18 hod, nakonec se to
otevíralo v neděli po mši a nic tam nebylo. Tak jsem to alespoň vyfotila. Pan Juřička říkal, že kříž se dělal
v roce cca 1948 – 1950. Taktéž nevím, proč se to nedělalo v domluveném termínu.
Lakomý: Můžeme to probrat s farářem a domluvit se co se tam dá.
Spáčil: Já jsem pro.
Burian: Je v kronice nějaký zápis o tom, když se to otevřelo, jestli tam něco bylo?
Mlýnská: Ano to zaznamenám. Farář se mnou nekomunikuje, měl by se tam dát i zápis o tom, kolik oprava
stála, kdy se to dělalo, atd. Obec může dát nějakou zprávu, znak obce,….
Müller: Zítra je úřední doba od kdy?
Lakomý: Zítra není úřední doba. Úřední dny jsou pondělí a středa.
Müller: Vždyť jste říkal, že můžu přijít zítra?
Lakomý: Přijďte zítra.
Müller: Chci dostat k nahlédnutí smlouvu, stavební deník, projekt, zápis o předání a převzetí. Je to možné?
Lakomý: Jestli je to možné nevím, ale začnu na tom pracovat.
Spáčil: Stánky pro obec už jsou přivezeny?
Lakomý: Ano.
Spáčil: Můžete je tedy nabídnout i ostatním spolkům, ať ví, že jsou k dispozici?
Lakomý: Ano, ať se využijí.
Němec: Dětský den bude kdy?
Burian: Kdy se začne dělat na hřišti? 2.6. chceme dělat kácení máje, musíme řešit jiný termín na dětský den.
Lakomý: K tomu potřebujete celou hrací plochu?
Burian: Mluvil jsem s ředitelem ZŠ, nevěděli jsme, co se bude vlastně dít, takže otázka je, kdy se hřiště
začne dělat. Ale nebudeme plánovat akce, když nevíme, co bude. Nebo vymyslet jinou alternativu místa
konání.
Mužík: Jde se domluvit, aby nebyl dětský den v Ješově ve stejný den, jako v Luké?
Burian: Ješov už má akce naplánované od podzimu. Je to těžké.
Pluháček: V Ješově bude 2.6.
Burian: To je v Luké kácení máje.
Lakomý: Sejdeme se i s ředitelem ZŠ a domluvíme se.
Burian: Dětská olympiáda – tu bych nerušil, ale jde o to kde to udělat.
Lakomý: Do konce května by se to stihlo zorganizovat?
Burian: Nevím.
Lakomý: V pátek na to sedneme a domluvíme se.
Růžička: V pátek se podepíše smlouva, kdy se začne pracovat? Stojí to peníze, fotbalisti hrají jinde, musí
platit nájem, přicházejí o peníze i z kiosku. Akce se můžou udělat jinde, např. na spojovačce,..
Lakomý: My se sejdeme, domluvíme termín, byla by škoda neudělat olympiádu i dětský den.
Růžička: Může se to udělat na spojovačce.
Vysloužilová: Kdy budou kompostéry?
Lakomý: Konec června, červenec.
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Vysloužilová: Šly by zveřejňovat na stránkách obce harmonogramy prací větších projektů? Abychom
věděli, kdy nějaká akce začne, jestli je nějaké časové prodlení, v jakých etapách se bude stavět, kdy akce
skončí. Aby bylo vidět, že se na projektu pracuje, že to nestojí.
Lakomý: Vše jsme zatím stíhali v termínu.
Vysloužilová: Ale lidé ty termíny nevidí, to víte jen vy na obci.
Lakomý: Termíny jsou ve smlouvě a firmy si je hlídají.
Vysloužilová: Mě jde o to, jestli lidé mohou vidět termíny a fáze dokončení akcí.
Lakomý: Proč do toho vstupovat?
Vysloužilová: Vyvarujete se toho, že si lidé budou stěžovat.
Müller: Existuje stavební deník. Tam to vše je.
Lakomý: Pro nás je zásadní termín dokončení a zahájení.
Koželská: Aby byl u každého projektu napsán termín zahájení a ukončení.
Vyroubal: Na webu obce by mohl být u větších akcí termín zahájení akce a termín dokončení.
Vysloužilová: Stěhuje se sem hodně lidí, tak aby všichni věděli, co se tu děje a tím pádem budou mít i větší
zájem.
Koželská: Kdy zastupitelstvo odsouhlasilo konečný projekt zbrojnice v Ješově?
Lakomý: Projekt se měnil, protože xxx měli připomínky.
Koželská: Kdy to teda bylo odsouhlaseno, ať vím, jestli je to poslední fáze, nebo jak to vlastně vypadá.
Lakomý: Tohle už je poslední fáze, je už podepsaná i situačka sousedy.
Koželská: Já jsem taky sousedka a nic nevím.
Vyroubal: Přímí sousedi pro stavební úřad jsou xxx a p. xxx.
Múdra: Ten kdo je přes cestu tak ten už není soused?
Pluháček: A to ti lidé co se jich to týká nemůžou vidět jak to bude vypadat?
Lakomý: To vše uvidíte.
Koželská: Takže já se k tomu nemůžu vyjadřovat?
Lakomý: Můžeš se k tomu vyjadřovat. Na to máš právo.
Múdra: Kdy bude Javoříčkovění? Děje se něco? V prosinci ho představil pan Schmalz na zasedání, přílohu
k zápisu jsem nenašla.
Lakomý: Letos je nositelem dotace obec Bouzov. První den to bude na Bouzově, druhý den to bude
v Javoříčku. Už nejsme spolupořadatelé.
Vysloužilová: A termín?
Lakomý: Myslím že 15.6. a 16.6.
Múdra: Potřebovali bychom posekat hřiště za ZŠ.
Spáčil: A ještě kdyby šlo za školou srovnat to pole pod novostavbami. Chodí tam maminky pro děti, zadem
přes hřiště.
Lakomý: Ano, to můžeme.
Nová: Doneslo se mi, že bez dotace bude dětské hřiště na Ješově levnější. Jak se to tedy bude řešit? S dotací
nebo bez? V rozpočtu na to peníze vyčleněny byly, tak jestli mi k tomu můžete něco říct.
Lakomý: V dotaci jsme náhradníci, ale jsme na takovém místě, že peníze asi dostaneme. Takže z našich
peněz, co jsme měli v rozpočtu, začneme.
Nová: Dobře. A když se tam budou dělat pozemní práce, mohla by se tam udělat i nějaká ta zadržovací nádrž
pro hasiče?
Lakomý: Je tam původní studna.
Nová: Nechci se bavit o studni. To zase budeme zacházet tam, kam nechceme.
Vyroubal: Navrhoval jsem, že by byla možnost sehnat za levný peníz betonovou nádrž, která by se usadila
do země a voda, která se bere z hadic, aby se tam vracela.
Pluháček: To jsem chtěl už před dvěma roky, abychom vodu vraceli zpět a točila se.
Lakomý: Vypouštíte vodu z hadic do nádrže ne?
Vyroubal: Vrací se hodně, ale do té kádě.
Pluháček: Nádrž by se dala dopouštět ze studně.
Lakomý: Máme místo?
Koželská: Pitná voda by se měla omezit.
Lakomý: Ano, pitná se musí omezit, zakážeme napouštění bazénů, nemůžeme vyčerpat jednorázově tolik.
Nová: O to mi jde, nebylo by to tak nárazové.
Burian: Do stříkačky musí jít přece čistá voda, nebude se to kazit?
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Lakomý: Nemáte strach, že se do skruže dostane písek, kamínky?
Nová: Termín dětského hřiště je jaký?
Lakomý: Chtěli jsme to stihnout do srazu rodáků, dokončeno by to mělo být 23.6. Ta část co bude za naše
peníze z rozpočtu.
Vyroubal: Nemám ještě rozmístění prvků, poté se sejdeme a řekneme si kde hřiště umístit.
Mlýnská: Chtěla bych ještě, aby se vysekala cesta vedle Havlíčkového.
Lakomý: Zajede tam p. Svoboda s traktorem.
Mlýnská: A ta naše voda?
Lakomý: Ještě nám dejte chvíli.
Mlýnská: Zítra?
Spáčil: Vydatnost pramene je jaká? Podle počasí?
Lakomý: Vrt z Veselíčka je vydatný, nahoře to závisí na srážkách. S projektantem jsme řešili propojení
Javoříčka s Lukou a určili jsme trasu, kudy to povede. Zatím je vody dost, ale musíme uhlídat napouštění
bazénů, aby to nemělo takový dopad jako loni.

Po ukončení diskuse starosta poděkoval za hojnou účast, a v 18.45 hod. jednání ukončil.
Zapisovatel:

Ověřovatelé:

Starosta:

Místostarosta:
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