Zastupitelstvo obce L u k á, okres Olomouc
Zápis
z 38. zasedání Zastupitelstva obce Luká, konaného dne 26. června 2018 v 17.00 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu Luká.
Přítomni:
Omluveni:
Zápisem pověřena:
Ověřovatelé zápisu:

dle prezenční listiny 6 členů
p. Fišerová, p. Kvapil, Ing. Spáčil, Ph.D.
p. Šimíčková
p. Vyroubal, p. Sasák

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3. Projednání výsledků výběrového řízení a schválení zhotovitele na opravu komunikace „U
Spáčila“
4. Projednání výsledků výběrového řízení a schválení zhotovitele na opravu komunikace „U
Pančáku“
5. Schválení záměru o prodeji pozemků v k.ú. Luká
6. Smlouva o zřízení věcného břemene
7. Odprodej pozemku v k.ú. Javoříčko
8. Odprodej pozemků v k.ú. Luká
9. Odprodej pozemku v k.ú. Březina
10. Žádost o odkup pozemku v k.ú. Březina
11. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem
12. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Luká za r. 2017
13. Schválení účetní závěrky obce Luká za r. 2017
14. Schválení závěrečného účtu obce Luká za r. 2017
15. Počet členů zastupitelstva pro příští volební období
16. Rozpočtová změna
17. Různé
18. 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. Sasáka, p. Vyroubala, zapisovatelem p. Šimíčkovou. Za členy návrhové komise navrhl Mgr. Múdrou, Ing.
Kováře, p. Lakomého. Němec Jaromír se dostavil v průběhu jednání bodu 7.
Hlasování o návrhu: 5 – 0 – 0
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu dnešního zasedání.
Hlasování o návrhu programu: 5 – 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: 5 – 0 – 0
3. Projednání výsledků výběrového řízení a schválení zhotovitele na opravu komunikace „U Spáčila“
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Lakomý: Materiály jste dostali, máte k tomuto nějaké výhrady?
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje zhotovitelem prací na akci „Oprava místní komunikace
č. 3c, obec Luká“, firmu LAZAM Uničovská stavební s.r.o., Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov, za cenu
1.070.337,47 Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy se zhotovitelem.
Hlasování: 5 – 0 – 0
4. Projednání výsledků výběrového řízení a schválení zhotovitele na opravu komunikace „U Pančáku“
Lakomý: Smlouvu i materiály jste dostali?
Kovář: Jaký je tam termín dokončení?
Múdra: Do 30.11.2018
Lakomý: Budeme tlačit na to, aby bylo hotovo na konci měsíce srpna, září. Asfaltovat v listopadu určitě
nebudeme.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje zhotovitelem prací na akci „Luká – rekonstrukce místní
komunikace K rybníku“, firmu LAZAM Uničovská stavební s.r.o., Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov, za
cenu 1.087.212,64 Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy se zhotovitelem.
Hlasování: 5 – 0 – 0
5. Schválení záměru o prodeji pozemků v k.ú. Luká
Lakomý: Jedná se poslední stavební pozemky na ZTV, už jsou zasíťované. Geometrický plán je schválen
Katastrálním úřadem Olomouc.
Vronka: Co je to za pozemky? Mají parcelní čísla?
Lakomý: Ano, už mají parcelní čísla. Je to schváleno KÚ.
Vronka: Zastupitelé dostali jen mapku, tam parcelní čísla nebyla. O jaké pozemky jde? Je tam zakreslen i
můj pozemek, tak se ptám, co se bude prodávat za pozemky.
Lakomý: Originál geometrického plánu je na obci. Ten tvůj pozemek prodávat nebudeme.
Múdra: Je pravda, že jsem z informací a plánku nevěděla, které ty pozemky se budou prodávat, až z návrhu
usnesení. Příště prosím parcelní čísla uvádějte už do informací.
Lakomý: Už jsme si to vyjasnili? Už víte, o co se jedná? Jsou to poslední stavební pozemky na ZTV.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků obce Luká parc. č.
154/137 o výměře 983 m2, parc. č. 154/138 o výměře 1024 m2, parc. č. 154/139 o výměře 1048 m2, parc. č.
154/140 o výměře 942 m2, parc. č.154/141 o výměře 735 m2 vše v k.ú. Luká, obec Luká, které budou
odděleny z pozemku parc. č. 154/57 v k.ú. Luká, obec Luká.
Hlasování: 5 – 0 – 0
6. Smlouva o zřízení věcného břemene
Lakomý: Materiály jste dostali?
Múdra: Ano, ale moc tomu nerozumím, můžete nám k tomu něco říct?
Lakomý: Jedná se o uložení kabelu NN do země na ZTV.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.
IV-12-8012177/VB/12 s firmou ELPREMONT elektromontáže s.r.o., ČSA 961, 783 53 Velká Bystřice a
pověřuje starostu obce podpisem navrhované smlouvy.
Hlasování: 5 – 0 – 0
7. Odprodej pozemku v k.ú. Javoříčko
Lakomý: Záměr byl zveřejněn, o pozemek má zájem Nové Javoříčko, musíme stanovit cenu za m2.
Kovář: Je to vedle kiosku?
Lakomý: Ano, zpevněná část vedle kiosku.
Múdra: Mají nějakou představu o ceně?
Sasák: Prodávali jsme v Javoříčku nějaký pozemek?
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Vyroubal: Pozemek jak je teď roubenka, za 90,- Kč/m2
Sasák: Dal bych to tak, aby to bylo pro všechny stejné.
Dostavil se p. Němec.
Lakomý: Břeh se tam taktéž prodával, tam byla cena cca 30 Kč/m2, ale tohle je zpevněná plocha.
Vyroubal: Já jsem pro 90,-- Kč/m2.
Lakomý: Je to občanské sdružení, hodně přispívá na obecní akce, poskytují bezúplatně areál, spolupracují
s námi dobře. Takže jim dáme cenu 90,- Kč/m2.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje prodej pozemku parc. č. 84/4, o výměře 100 m2 v k.ú.
Javoříčko, obec Luká , Novému Javoříčku o.s., Javoříčko 22, 783 24 Slavětín, za cenu 90 Kč/m2 bez DPH.
Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku nese kupující.
Hlasování: 6 – 0 – 0
8. Odprodej pozemků v k.ú. Luká
Lakomý: O pozemky má zájem p. xxx, výměra bude upřesněna v geometrickém plánu. Jakou navrhujete
cenu?
Kovář, Múdra: 100,- Kč/m2
Němec: Za kolik se prodávají pozemky v Luké?
Lakomý: Záleží kde to je, svahy u p. Mlýnské jsme prodávali za 30,- Kč/m2. Tohle bude zpevněná plocha na
parkování. Sítě tam žádné nejsou.
Němec, Sasák: 70,- Kč/m2
Vyroubal: 60,- Kč/m2, když jsme prodávali xxx, tak jsme jim to dávali taktéž za 70 Kč/m2.
Lakomý: Takže uděláme kompromis 80,- Kč/m2? Je toho cca 200 m2.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje prodej částí pozemků parc. č. 208/3, 899/2, 899/4, vše
v k.ú. Luká, obec Luká, předpokládaná výměra cca 230 m2, panu xxx, xxx, 783 24 Slavětín, za cenu 80
Kč/m2 bez DPH. Výměra prodávaných pozemků bude upřesněna při zpracování geometrického plánu.
Veškeré náklady spojené s prodejem pozemků nese kupující.
Hlasování: 6 – 0 - 0
9. Odprodej pozemku v k.ú. Březina
Lakomý: Je to pozemek naproti p. xxx, výměra bude upřesněna v geometrickém plánu, je to břeh. Jakou
dáme cenu tady?
Vyroubal: 60,- Kč/m2
Sasák: Taky.
Pinkava: Mějte na paměti, že je to Březina, břeh, není to stavební pozemek.
Múdra: 50,- Kč/m2
Kovář: 60,- Kč/m2
Lakomý: Já bych se přikláněl k nižší částce 50,- Kč/m2, je to Březina, pozemek nám je k ničemu.
Vyroubal: Dáme 50 Kč/m2.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje prodej části pozemku parc. č. 47/1, o výměře 250 m2
v k.ú. Březina, obec Luká, paní xxx, xxx,783 24 Slavětín, za cenu 50 Kč/m2 bez DPH. Výměra
prodávaného pozemku bude upřesněna při zpracování geometrického plánu. Veškeré náklady spojené
s prodejem pozemku nese kupující.
Hlasování: 6 – 0 - 0
10. Žádost o odkup pozemku v k.ú. Březina
Lakomý: Žádost je podaná p. xxx, jedná se o odkoupení pozemku, který je před jeho pozemkem, má strach,
aby obec pozemek neodprodala a on by měl ztížený přístup k jeho pozemku. Tenhle pozemek je obecní,
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takže není možné, aby obec znepřístupnila přístup k pozemku, to by stavební úřad nepovolil. Jeho obava je
lichá, nedoporučoval bych zveřejňovat záměr. Vedou tam inženýrské sítě – voda.
Kovář: V žádném případě bych prodej nedoporučoval.
Lakomý: Jsem pro nezveřejňování.
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 20 m2.
Hlasování: 0 – 6 – 0
11. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem
Lakomý: Jedná se o smlouvu z Olomouckého kraje na sraz rodáků v Ješově, na částku 10.000,- Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci
Programu podpory kultury v Olomouckém kraji na rok 2018, ve výši 10.000,-- Kč s určením pro akci
„Rodácký sjezd a oslava založení sboru dobrovolných hasičů Ješov. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje
předložený návrh smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu podpory kultury v Olomouckém kraji na
rok 2018, dotační titul Program podpory kultury v Olomouckém kraji na rok 2018 a pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
Hlasování: 6 – 0 – 0
12. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Luká za r. 2017
Lakomý: Máte k účetní závěrce ZŠ a MŠ Luká něco?
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Luká
za r. 2017, včetně výsledku hospodaření v částce 227.480,26 Kč. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje
rozdělení výsledku hospodaření do rezervního fondu v částce 227.470,26 Kč a do fondu odměn v částce 10
Kč.
Hlasování: 6 – 0 – 0
13. Schválení účetní závěrky obce Luká za r. 2017
Lakomý: Máte k tomuto bodu připomínky?
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje účetní závěrku obce, včetně výsledku hospodaření, za
účetní období 2017, sestavenou ke dni 31.12.2017, a to bez výhrad.
Hlasování: 6 – 0 – 0
14. Schválení závěrečného účtu obce Luká za r. 2017
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje závěrečný účet obce Luká za r. 2017, a to bez výhrad.
Hlasování: 6 – 0 – 0
15. Počet členů zastupitelstva pro příští volební období
Lakomý: Budou volby, musíme schválit počet členů zastupitelstva. V tomto i v předchozím období bylo 9
členů, předtím bylo 15 – byla rada, která rozhodovala o velké většině. Ti co v radě nebyli, si stěžovali, že
nemohou do většiny věcí zasahovat. Poté se to zrušilo, a o všech zásadních věcech rozhodují všichni
zastupitelé.
Všichni zastupitelé: Jsme pro 9 členů.
Kovář: Já jsem pro 15.
Vyroubal: 9 je maximální počet, aby nemusela být rada.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká bere na vědomí, že počet členů zastupitelstva pro příští volební
období 2018-2022 zůstává nezměněn, tj. počet 9 členů.
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Hlasování: 5 – 0 – 1 (Ing. Kovář)
16. Rozpočtová změna
Lakomý: čte rozpočtovou změnu
Kovář: Těch 200.000 Kč za smlouvu na štěpkovače, je hrozně moc. Kdo to dělal?
Lakomý: Jsou to dotace – některé žádosti jsou jednoduché, ale jsou dotace, které si sami nenapíšeme. Na
tom ty firmy vydělávají.
Kovář: Žádost už se jednou dělala, mohlo se to opsat.
Lakomý: Ano, žádalo se už jednou, ale změnily se podmínky a něco se upravovalo, ale dělala to pořád stejná
firma. Ta žádost stála cca 80.000 Kč. Je to tak nastaveno, když se žádá o dotace z Evropské unie, je to
složité.
Kovář: To je dobrý obchod.
Kovář: Kdy se budou kompostéry vydávat?
Lakomý: Přes prázdniny. Nachystáme smlouvy a v červenci je budeme vydávat. Min. týden dovezli zbytek
kompostérů, teď už máme všechny.
Kovář: Tráva nebude už alespoň v příkopech.
Múdra: Když je tam ten rozdíl 1.800.000 Kč, je to rozdíl mezi příjmem a výdajem? To financování? Tak
z jaké částky se to bere, to se bere z toho rozpočtu silnice?
Lakomý: My jsem tam měli položku silnice i položku část na opravy u Spáčila, tam byly i částky.
Vyroubal: Do rozpočtu už se to dávalo s částkami.
Múdra: Jestli se dívám dobře tak jsou tu silnice Březina 800.000 Kč na rok 2018, to už jsme vyčerpali.
Lakomý: Ta se zrušila.
Múda: Cesta Ješov 200.000 Kč, cesta Spáčil 500.000 Kč, ostatní úpravy 100.000 Kč a zimní údržba a
dopravní značení 200.000 Kč. Nevím, kde to naskočilo ta částka, z čeho se to bude seškrtávat.
Lakomý: Ta rozpočtová změna se týká i dotací z Olomouckého kraje.
Múdra: Dotace na to nějaké dostaneme, ale práce při opravách 2.157.000,- a když se od toho těch 542.119,odečte a ještě ten rozdíl mezi kompostéry, tak tady dole je částka 1.812.473,7 to musíme zaplatit z našeho
účtu.
Lakomý: Ne
Kovář: Ta položka financování to je co?
Lakomý: Víc by nám k tomu řekla p. Ševčíková. Určitě to brala z částek, co máme plánované na opravy
cesty u Spáčila a oprava k rybníku + oprava komunikací.
Múdra: To co jseme dostali, návrh výdajové části rozpočtu na rok 2018 tady je jen cesta Spáčil 500.000,- a
ostatní úpravy 100.000,Lakomý: Měla by tam být ještě cesta k rybníku.
Múdra: To tam právě vůbec není.
Sasák: Nedávali jsme to místo cesty na Březinu? 800.000,- cesta z Březiny na tu napojovačku – z obce?
Múdra: To znamená, že tahle silnice nebude a udělá se cesta k rybníku.
Lakomý: Ano, to se dělat nebude.
Sasák: Myslím, že se to tak nahrazovalo.
Lakomý: Ještě mi tu schází ta dotace z Olomouckého kraje. To znamená, že budeme 500.000,- přebytek dá
se říct.
Múdra: To tak vyjde, silnice v Březině za 800.000 Kč se dělat nebude, místo toho se udělá cesta u Spáčila
500.000 Kč, to je 1.300.000,- a financování je 1.800.000,- tzn. že, když 500.000,- dostaneme z Olomouce,
tak to vyjde.
Lakomý: Dopočítali jsme se teda?
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2018
Hlasování: 6 - 0 - 0
17. Různé
Lakomý: Došlo k záměně čísla parcely, omylem byla v zápise i v usnesení napsána parc. č. 213/3, správně
mělo být uvedeno 213/7. Dojde pouze ke změně čísla parcely – byl to překlep.
Kovář: Jaká je tam změna?
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Lakomý: Jen v čísle par.č.
Múdra: Jaké je to číslo usnesení?
Lakomý: 14.2. bod č. 7
Lakomý: čte bod 17 z návrhu usnesení
Zastupitelstvo obce Luká revokuje své usneseni z 14.2.2018, bod č. 7, a to takto:
Zastupitelstvo obce Luká schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti stezky a služebnosti cesty ve
prospěch pozemku parc. č. 213/7, orná půda, v k.ú. Luká, zatížené pozemky parc.č. 1/1 a 1/3 v k.ú. Luká, za
cenu 1000 Kč jednorázově a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene
s vlastníky pozemku parc.č. 213/7.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Luká revokuje své usneseni z 14.2.2018, bod č. 7, a to takto:
Zastupitelstvo obce Luká schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti stezky a služebnosti cesty ve
prospěch pozemku parc. č. 213/7, orná půda, v k.ú. Luká, zatížené pozemky parc.č. 1/1 a 1/3 v k.ú. Luká, za
cenu 1000 Kč jednorázově a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene
s vlastníky pozemku parc.č. 213/7.
Hlasování: 6 – 0 – 0
18. Diskuse
Růžička: Ty parcely co se budou prodávat, to je těch posledních 6 parcel? Kdy se budou prodávat? Teď se
schvaloval záměr, to znamená, že v příštím zastupitelstvu se schválí prodej?
Lakomý: Teď se zveřejnění záměr, po té se na zastupitelstvu schválí prodej, máme nějaký seznam zájemců a
z toho budeme vycházet.
Koželská: Už se nikdo nemůže přihlásit? Jakým způsobem se budou zájemci vybírat?
Lakomý: Máme seznam zájemců – rezervovaných pozemků, pokud někdo odřekne, bude k prodeji. Žádost
si samozřejmě podat můžete.
Koželská: Jakým způsobem – datovou schránkou, emailem, osobně na podatelně?
Lakomý: Sepsat žádost a jakýmkoliv způsobem podat žádost.
Růžička: Jde mi o to, kdy si zažádat o stavební povolení. V půlce prázdnin dojde k prodeji?
Lakomý: Bude se stanovovat cena za m2. Cena závisí na zastupitelích, jakou schválí.
Růžička: Cena byla předběžně určena.
Lakomý: Závisí to na zastupitelích, co schválí.
Múdra: Podle čeho se bude určovat pořadí zájemců?
Lakomý Podle data podané žádosti. Nebo budeme upřednostňovat místní? Můžeme se dohodnout, jakým
způsobem budeme vybírat zájemce. Ale je tam 6 pozemků a žádostí je tam kupa.
Němec: Poté budou pozemky vyčerpány?
Lakomý: Ano.
Müller: Žádal jsem o přístup k dokumentaci k cestě na Březinu, dodneška jsem neviděl originály, jen kopii
těch pár listů. A do dneška mi nebyl umožněn přístup ke stavebnímu deníku.
Lakomý: Pár listů, to je co? To je co? Těch pár listů?
Müller: To je smlouva k cestě na Březině, ale není to s přílohami, projekt tam je jedna stránka, já bych rád
viděl celou originál dokumentaci a já bych si chtěl určit, co si nechám okopírovat. Stejně tak stavební deník.
Lakomý: Je tam smlouva o dílo, ta Vám byla daná. To máte kopii, rozpočet taktéž máte.
Müller: Ano, ale já chci vidět celou dokumentaci. Chci originály.
Lakomý: Tak v originále, není problém. Příští týden.
Müller: Ne příští týden, já jsem žádal před rokem 10.7.2017. Do dneška jsem nedostal nic, kromě těch pár
papírů. Ještě bych něco k tomu stavebnímu deníku, žádal jsem znovu aby mi byl ofocen stavební deník.
Lakomý: Podle stavebního zákona stavební deník vede zhotovitel, to znamená, že od prvního dne prací vede
stavební deník. To nemá povinnost investor tzn. obec. Stavební deník je majetek stavební firmy Strabag, je
k nahlédnutí investorovi a stavebnímu dozoru. Můžete požádat firmu Strabag, ať Vám ho ofotí. Stavební
deník nemám.
Kovář: Stavební deník má odevzdat investorovi.
Lakomý: Nemusí, ve smlouvě to není. Kontaktujte firmu Strabag.
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Müller: To už budou žádat jiní. Další věc, výběrové řízení na hřiště, které prováděly tyto dámy –
Jadvidžáková Kateřina, Goldmanová Šárka, Nykodýmová Hana, můžu vědět jejich zaměstnání, u které
firmy jsou zaměstnány?
Lakomý: U firmy Timoris.
Müller: Proč to neprovádí zastupitelstvo? Proč to dělají tihle ti lidi, proč tu hází miliony obce?
Lakomý: Máme na to lidi?
Müller: Já myslím, že ano.
Lakomý: Já myslím, že ne. Dělá to firma Timoris, dělala nám už hodně VŘ a dělají to dobře
Müller: Že zrovna zase vybrali firmu Porr, která dělala silnici v Ješově a víme jak to dopadlo.
Lakomý: A jak to dopadlo? Můžete nám říct jak dopadla?
Müller: Dopadla tak, že tam je něco co tam být nemá.
Lakomý: To je co, bavte se konkrétně.
Müller: Je tam vadný materiál, recyklát. Místo toho asfaltu tam je ten recyklát.
Lakomý: To je Váš názor.
Vronka: Kolik obec platí za VŘ firmě Timoris?
Lakomý: To já nevím, je to ve smlouvě. Cca 20.000,-.
Vronka: A myslíte, že kdyby se ty peníze rozdělily mezi zastupitele, že by zastupitelé to VŘ neudělali?
Lakomý: A máte záruku, že zastupitelé to vyplní dobře?
Vronka: Já myslím, že ano.
Lakomý: To si myslíte vy.
Vronka: Já tady bydlím cca 2 roky a vše tu vyhrává firma Strabag a Porr, ale vše v podstatě dělá Vás syn,
proč to hned nedělá on?
Lakomý: Nemá na to kapacitu, dělá jen zemní práce.
Vyroubal: Už jsem u pár výběrových řízení byl, ale já bych to neudělal tak, aby to nebylo napadnutelné.
Vždycky je lepší, když to udělá někdo, kdo v tom má zkušenost. VŘ musí být uděláno tak, aby nebylo
právně napadnutelné, zvlášť pokud se jedná o dotace. Nevím, jestli někdo ze zastupitelů by to tak udělal, ale
já určitě ne.
Lakomý: Nevím jaké máš zkušenosti s VŘ, ale stačí něco opomenout a firma, která neuspěje se může
odvolat a máme s tím problémy. Pak musíme znovu VŘ vyhlašovat. Tady ta firma to umí.
Koželská: Kdo firmu vybíral, zastupitelstvo?
Lakomý: Ano, schvalovalo se, kdo nám to udělá.
Koželská: Projekt na kompostéry dělal kdo? Projekt, podání žádosti. Jakým způsobem se to dělá a kolik to
stojí.
Lakomý: Zpravidla se osloví 3-4 firmy. Tady ta firma dala nejlepší podmínky. Pak vlastně dělá projekt,
žádost o dotaci, vyhodnocení. Dělala to firma z Boskovic p. Štěpánková.
Koželská: Oni to jenom zpracují, nebo pak vedou i dokumentaci toho projektu?
Lakomý: Dělají to od projektu až po vyhodnocení.
Koželská: A to je jen jedna firma, nebo každou věc dělá někdo jiný?
Lakomý: Ne, na každý projekt je někdo jiný. Tihle se třeba zaměřují jen na žádosti u státního fondu
životního prostředí.
Koželská: Takže nemáte přehled, kolik se za rok zaplatí za VŘ?
Lakomý: Záleží podle obsáhlosti, Timoris patří mezi nejlevnější, cena je podle složitosti, každý projekt je
jiný.
Koželská: Jestli by nebylo lepší mít projektového manažera, který by to pro obec zpracovával.
Lakomý: Máš pravdu, už tady bylo, že by někdo dělal projekty, žádosti, vyhodnocení pro více obcí, ale
podmínky pro získání má každý jiné např. Fond infrastruktury, životní prostředí, ministerstvo zemědělství,
… Projektový manažer to není schopen zvládnout – každý je zaměřen jen na nějakou část.
Kovář: Kompostéry jsou jednoduchá záležitost.
Lakomý: To by ses divil, je to Bible, ukážu ti to. Nejlepší je, když je smlouva připravena tak, že až
uspějeme, platíme. Na to ale málokdo slyší.
Müller: Podle stavebního deníku jste povinen kontrolovat stavební práce. A já nevím, proč hospodář, který
má kontrolovat zhotovitele si stavební deník nenechá.
Lakomý: Já kontroluji práce, podle toho co se dělá a ne podle toho co je ve stavebním deníku.
Müller: Tady se musí kontrolovat co je psáno to je dáno. A podle skutečnosti se provede porovnání. To
kdyby jste dělal v Ješově, tak by jste zjistil, že tam je něco co tam nemá být.
7

Lakomý: Pořád vedete diskusi, že tam je něco. Co tam je?
Müller: 5 cm asfalt.
Lakomý: Filipe, má smysl vést diskusi na toto téma?
Sasák: Ne, nic oficiálního k tomu nevím.
Přecechtěl: Na Březině jsem koukal každý den, jak cestu dělají.
Müller: Mám vše natočeno, je tam navezená hlína, na tu hlínu je navezen recyklát, který není ani celý
zapenetrovaný a na ten recyklát se dával asfalt v tloušce 5 cm. Asfalt se nemůže navážet na hlínu.
Lakomý: Dělá se kufr, ten se dělá širší, stříká se tam, kde se pokládá balená. To asi o tom nevíte nic, jinak
takové řeči nevedete. Brzdíte tu práci, obtěžujete orgány a zaneprázdňujete další lidi, kteří můžou dělat něco
rozumného.
Müller: Chci, aby se tady dělaly věci tak jak mají a ne aby se tady kradlo.
Múdra: Stavební deník, stavební zákon platí jak dlouho?
Lakomý: 2006
Múdra: Proč teda na minulém zasedání, když pan xxx žádal o ten stavební deník, proč jste mu tu informaci
neřekl. Vy jste nevěděl, že tady nemáte stavební deník?
Lakomý: To vím až teď, jsem to projednával s právníkem.
Múdra: Vy jste minule nevěděl, že ten stavební deník nemáte?
Lakomý: Jaký stavební deník, na co? Musíme se bavit konktrétně. Je tady stavební deník na Ješov, na
kanalizaci, na Javoříčko-Březina. Mluvme konkrétně.
Múdra: V zápise je, že p. xxx žádal o stavební deník, že chce dostat k nahlédnutí smlouvu.
Lakomý: A na co?
Múdra: To tady není uvedeno.
Lakomý: No vidíte.
Múdra: Můžu si pustit nahrávku.
Müller: Mluvili jsme o cestě na Březině, že jsem dával žádost 10.7. Zajímavé je, že jste mi fotil smlouvu.
Lakomý: Já jsem Vám říkal, že je tu smlouva a rozpočet, to máte k dispozici. Stavební deník je u
zhotovitele, který má povinnost vést stavební deník. Můžete si jej vyžádat.
Koželská: Jaké stavební deníky tedy máte?
Lakomý: Na kanalizaci, to nám dala firma sama od sebe, my nemáme důvod mít stavební deníky. Když ho
budeme potřebovat, tak nám ho dají.
Vronka: Minule jsem tu byl, protiřečíte si. Řekl jste, že stavební deník okopírujete.
Lakomý: Bavili jsme se o stavebním deníku nebo o smlouvě o dílo?
Vronka: Stavební deník. Teď říkáte, že máte jen stavební deník na kanalizaci, takže vy nemáte žádný
stavební deník na žádnou cestu?
Lakomý: Stavební deník jsme měli na cestu Ješov, protože byl potřeba k té kontrole vrtů. Ten jsme si
vyžádali. Celá obec visí na stavebních denících.
Múdra: Tady jde o princip.
Růžička: Bazírujete na něčem, co není důležité.
Koželská: To věcné břemeno, které jste projednávali, bylo na co?
Lakomý: Na ZTV položení NN kabelu na obecní pozemky. Nedává se kabel na sloupy, ale do země.
Koželská: Není pak ten pozemek znehodnocen?
Lakomý: Je, ale někde se ty kabely musí dát.
Vyroubal: Stejné jako když ti na dům dají vysoké napětí – věcné břemeno. Tak to není na domě, ale v zemi.
Koželská: Je to zpoplatněno? Má z toho obec něco?
Vyroubal: Ano, ale je to směšná částka.
Lakomý: Napojení RD to může vést po obecních pozemcích, plyn, voda – je to běžná praxe, nemůžeme si
uvádět velké částky, řekli by, že nás nenapojí. Cenu navrhují oni.
Koželská: Cenu si přece určíte.
Lakomý: Ne, když nebudeme s cenou souhlasit, nenapojí nás.
Vronka: Lukovský zpravodaj, jak to tady funguje atd. Stala se mi taková věc, napsal jsem za Bouzovskou
vrchovinu článek, byl tam odstavec o černých skládkách a někdo mi kus článku smazal. Bylo mi napsáno, že
nějaký p. xxx. Jaká má práva, zasahovat do článků, aniž by mě upozornil?
Lakomý: Dělá nám to p. xxx, a dává nám na vědomí, že tam není kapacita místa.
Vronka: Podle autorského zákona nesmí. Jak si to může dovolit? Dělá to často?
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Lakomý: Budete v příštím vydání. Nikdy s ním nebyly problémy, dělá nám zpravodaj už 4 rok. Jestliže se to
nevlezlo z nedostatku místa a snese to odklad, tak se to zveřejní v příštím vydání.
Vronka: Psal mi email, a řekl, že tam bylo málo místa, ale pokud se podíváte na zpravodaj, místa tam je
evidentně dost. Jsou tu pozvánky na akce přes půl stránky, před vydáním zpravodaje vím od lidí, že jste byl
na meteorologické stanici, že tam nemáte co dát. Myslím, že to bylo uděláno účelově.
Lakomý: Účelově to v žádném případě nebylo.
Múdra: Když je něco součást textu a jen se to z toho vytrhne, tak to ztrácí souvislost.
Kovář: Že neměl místo, to neberu, je tam tolik obrázků, a když má text, který stojí za to, tak ho tam měl dát.
Vronka: Mě připadne, že si z toho zpravodaje děláte předvolební leták. Na první straně máte fotku, na druhé
straně a na poslední straně se o Vás píše.
Lakomý: Není to žádný předvolební leták.
Vronka: Kdo mě zaručí, že když napíšu článek, že se mi zveřejní?
Lakomý: Dejte ho dohromady a my ho předáme.
Vronka: A co když mi to zase promažete, nebo mu ho nedáte vůbec.
Lakomý: Kdo ho promazal, já?
Vronka: No to já nevím. A omluvnému emailu nevěřím.
Müller: Tak jak když jste moji žádost nedal k nahlédnutí zastupitelům.
Vronka: Dostal jsem k nahlédnutí fakturu – za 300 výtisků požaduje 13.000 Kč. Orientačně jsem se ptal
v tiskárně a tam mi to nacenili na 5000,- .Za co se mu platí 13.000,-?
Lakomý: Můžeme s tím pracovat.
Vyroubal: A to by bylo i s kompletním zpracováním?
Vronka: Ano komplet a bylo by to i sešité.
Koželská: 11 stránek barevného časopisu – kolem 5.000,-.
Lakomý: Máš kontakt na tu firmu?
Vronka: Kdo ho určil?
Lakomý: Já. Předtím nám to dělaly Loštice. Poté tam byla nabídka z Prostějova, ale na 5.000,- se to určitě
nezastavilo. Jestli máš kontakt na firmu, která nám to udělá za 5.000,- já s tím problém nemám. Nachystej si
článek, sejdeme se.
Vronka: Takže když si napíšu do dalšího zpravodaje článek, tak si můžu být jistý, že tam bude zveřejněn?
Lakomý: Také záleží, co to bude za článek.
Vyroubal: Nelze vydat všechny možné nesmysly, např. článek p. xxx, každý článek zveřejňovat nemůžeme.
Nějaké srovnání být musí.
Vronka: Někdo za to zodpovídá, a nemůžu se dozvědět, až poté, co článek vyjde, že mi někdo článek
promaže.
Lakomý: Nikdo nechce nikoho omezovat, pokud je to věc spojená s životem v obci proč ne. Nikdo nedělá
selekci, ten článek může napsat ten ne. Tak to není.
Kovář: Nebo se mohla jedna strana přidat.
Vronka: Psal jsem hlavně o černých skládkách, že budeme po Vás požadovat, aby se to co nejrychleji
zničilo. Dan Spáčil už Vám o tom říkal, tak se chci zeptat, co s tím budete dělat.
Lakomý: Je to na obecních pozemcích?
Vronka: To nevím, ale i kdyby to bylo na soukromém pozemku. Je starostí obce, aby nebyly černé skládky.
Lakomý: Jestli je to na soukromém pozemku, můžeme je jen vyzvat. Jste Bouzovská vrchovina, dejte návrh
a my jim to pošleme. To není jenom ukázat a starejte se.
Vronka: My se snažíme, ale někdo nám háže klacky pod nohy.
Mlýnská: Co se dávalo do báně na kostele?
Kovář M.: Farnosti, zprávy z obce, ze školy, mince 50,-, 20,-,10,Lakomý: Je to v nějakém futrále.
Mlýnská: Z obce tam je co?
Lakomý: Zpravodaj, rozpočet obce na rok 2018, členové zastupitelstva a to je vše.
Mlýnská: Chci to napsat do obecní kroniky.
Lakomý: Přijďte příští týden a sepíšeme to.
Kovář M.: Mělo se sejít konsilium, které mělo určit, co se tam dá.
Mlýnská: Jaký vztah má řád německých rytířů k farnosti?
Lakomý: Ptal jsem se na to pana faráře, a ten mi řekl, že sv. Jan Křtitel je patronem všech řádů, ale proč tam
je znak rytířů mi neřekl.
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Kovář M.: Ve zprávě je, že řád rytířů přispěl na opravu kostela.
Vysloužilová: Nevím, jestli řád přispěl, mohl být napsán někde na pamětní desce, obec taky přispěla a nemá
erb na kříži.
Kovář M.: Před 2. lety skončila etapa opravy cest, už to připomínám po několikáté. Kdy se uklidí nepořádek
směrem na Hvozd? Když to bude uklizeno, nikdo tam už nic nebude vozit. Pořád o tom mluvíme a nic se
neděje.
Kovář: Je to otázka jednoho bargu a jedné vlečky. Pořád o tom mluvíme. U každého vjezdu do obce jsou
hromady suti.
Lakomý: Na ZTV už je uklizeno, u Popelkového taktéž, tam bude parkoviště pro xxx. Dáme si termín do
konce července 2018.
Kovář M.: Chodníky jsme taky projednávali, čekáme na to, kdo tam koho srazí? Je to tam kritické.
Lakomý: Je udělaný projekt na opravu chodníků a komunikací, který je na stavebním úřadě. Jedná se o
chodník k Vám, k p. xxx a k meteorologické stanici, taktéž na Javoříčko.
Koželská: Chci poděkovat zastupitelům za realizaci dětského hřiště v Ješově.
Vysloužilová: Kdo z obce přijde na schůzku ohledně dětského dne? Kdyby bylo potřeba něco zajistit.
Lakomý: Já nemůžu, běž za obec a poté to konzultuj s p. Vyroubalem, co budete potřebovat. Skákací hrad je
domluvený.
Kovář: Bouzovská lesní společnost dává spolkům každý rok 30.000,- Kč, to dají i nám?
Lakomý: Ano, je to kolem 30.000,-, ale je to podle oddílů.
Kovář: My dostáváme? Ještě jsem to v rozpočtu neviděl.
Lakomý: Peníze chodí hodně do kostela, na koncerty, na divadelní vystoupení. Peníze dávají přímo, nejde
to přes obec. Když někde hraje např. xxx, dostane peníze přímo on.
Kovář: Myslel jsem, že je to i na sport.
Lakomý: Ne, na kulturu, na uniformy, do tomboly, atd.
Pluháček: Co ten dataprojektor? Nebo nějaká větší TV, abychom mohli vidět, např. jaké pozemky se
prodávají, atd.
Lakomý: Ano, už se to tu řešilo, počkáme na zastupitelstvo, které vyjde z voleb na podzim.
Vronka: Máte smlouvu z Porr na sportovní areál, ale smlouva o dotace z kraje ještě nebyla schválena. Poté
se smlouva s Porr zruší, když dotaci nedostanete? Jak se to bude řešit konktrétně?
Lakomý: Smlouva je podepsaná, práce se začaly. Máme tam pojistku. Zatím nemáme ještě rozhodnutí
z kraje, takže my pracujeme s tím, že jsme podali žádost na 2.000.000,- a uvidíme.
Vronka: A ta klauzule je jaká? Co obsahuje.
Lakomý: Řešit to budeme, až ta situace nastane.
Kovář: Ještě se chci zeptat na ty kmeny lip, ze kterých jsme chtěli dělat sochy. Kdo dělal posudek na
zpracování dřeva?
Lakomý: Nějaký řezbář z Olomouce, zjistím ti jméno.
Múdra: Mě by to taktéž zajímalo.
Kovář: Kde je to dřevo?
Lakomý: U meteorologické stanice.
Vronka: Smlouva s Porr bude na webu obce?
Lakomý: Smlouva se podepisovala minulý týden. Bude na profilu zadavatele, tam to bude ke stažení.
Kovář: Zbrojnice Ješov už se odepsala?
Lakomý: Ne, musíme se domluvit, až bude vydané stavební povolení, kdy se vystěhuje inventář. Čekáme na
stavební úřad. Paní xxx vydá územní souhlas, poté co bude mít vyjádření od Telecomu. CETIN tam měl
přeložku.
Koželská: Máme akci, jak se tam dostanu?
Lakomý: Cesta bude přístupná, komunikace se bude normálně používat.

Po ukončení diskuse starosta poděkoval za účast, popřál příjemnou dovolenou, pozval na vysvěcení kostela,
Krápníkohraní a další akce. V 19.00 hod. jednání ukončil.
Zapisovatel:

Ověřovatelé:
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Starosta:

Místostarosta:
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