Zastupitelstvo obce L u k á, okres Olomouc
Zápis
z 39. zasedání Zastupitelstva obce Luká, konaného dne 20. srpna 2018 v 17.00 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu Luká.
Přítomni:
Omluveni:
Zápisem pověřena:
Ověřovatelé zápisu:

dle prezenční listiny 5 členů
p. Fišerová, p. Kvapil, p. Sasák, p. Němec
p. Šimíčková
Ing. Kovář, Ing. Spáčil Ph.D.

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3. Schválení dotace z Olomouckého kraje na akci „Modernizace sportovního areálu, Luká“
4. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
5. Stanovení ceny stavebních pozemků parc. č. 154/141, 154/140, 154/139, 154/138, 154/137
v k.ú.Luká, obec Luká
6. Projednání návrhu nájemní smlouvy pro zubní ordinaci v Luké
7. Žádost o odprodej části pozemku v k.ú. Střemeníčko
8. Rozpočtová změna
9. Různé - Schválení prodeje částí pozemků v k.ú. Střemeníčko
10. 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
Ing. Kováře, Ing. Spáčila Ph.D., zapisovatelem p. Šimíčkovou. Za členy návrhové komise navrhl Mgr.
Múdrou, p. Vyroubala, p. Lakomého.
Hlasování o návrhu: 5 – 0 – 0
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu dnešního zasedání. Ing. Kovář navrhl do bodu Různé –
zajištění stavebních deníků od zhotovitelů, způsob vyřizování emailových zpráv (žádostí) od občanů,
projednání rekonstrukce hřiště. Starosta doplnil bod Různé o Žádost SDH Ješov o svěření vozidla do užívání
obce Luká, Mgr. Múdra předložila Žádost SDH Ješov o poskytnutí příspěvku na letní soustředění mladých
hasičů SDH Ješov a Žádost o finanční příspěvek na letní soustředění SDH Ješov.
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
Spáčil: Chci se zeptat, kdy začnou opravy komunikací u „Spáčila“ a „k rybníku“?
Lakomý: Bude to dělat firma Lazam, tento týden by měl někdo od nich přijet podepsat smlouvu. Do konce
září by mělo být hotovo.
3. Schválení dotace z Olomouckého kraje na akci „Modernizace sportovního areálu, Luká“
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Lakomý: Dotace z MMR na 5 mil. Kč máme, scházely nám 2 mil. Kč na dofinancování. Olomoucký kraj
jsem žádal a přislíbili nám 2 mil. Kč. Jelikož se ale sešlo spousta žádostí, dostali jsme jen 900.000 Kč. Práce
na hřišti již probíhají, rovněž máme projekt, rozpočet, rýsují se tam i méně práce, podle projektu je rozsah
větší, než je potřeba dělat. Vše je řádně zdokumentováno ve stavebním deníku, věřím, že pár set tisíc se dá
už teď ušetřit, včetně těch prací, které se budou ještě dělat. Rád bych, až bude příští kontrolní den, za účasti
firmy, projektanta, stavebního dozoru, aby se zastupitelé zúčastnili. Ať jste v obraze. Je to rozsáhlá stavba,
navrhoval bych, aby jste se kontrolního dne účastnili.
Múdra: Můžete nám konkretizovat, na čem se konkrétně ušetří?
Lakomý: Ušetříme na sítích, na povrchu a závlaze, na teréních úpravách svahů, na tom problémovém
schodišti. To není vše, to je jen to, co se teď udělalo.
Múdra: Nerozumím, to znamená, že se to zruší?
Lakomý: Ne, ta cena je podle projektu, ale ceny např. závlaha nebude za 150 tis., ale bude za 120 tis. Kč,
tlačím stavební dozor, aby se tomu více věnoval, protože teď už víme, že nemůžeme počítat s 2 mil. Kč, ale
jen s 900 tis. Kč.
Múdra: Jen se obávám, aby to nesnižovalo kvalitu.
Lakomý: Je tam záruka smlouvy o dílo, je tam stavební dozor, dojíždí 1x týdně. Nemělo by to snížit kvalitu.
Kovář: To znamená, že to schodiště tam zůstane? Mají tam být monobloky, mají tam být betonové prahy
zapuštěné do země a je to na původním schodišti, které sjíždí samo.
Lakomý: To co tam je, se odstraní, protože schody jsou nad terénem. Rozeberou se a postaví se znova.
Rozhodl o tom stavební dozor. Proto by bylo vhodnější, než rozesílat zprávy po facebooku, abychom se tam
při kontrolním dnu sešli a vše si hned vyjasnili. Projekt se dělal v časové tísni a je v rozporu s terénem,
upozorňoval nás na to už pan Vyroubal. Dělalo se schodiště, kde je šikmina rovná, nepočítalo se s terasou.
Takže se to částečně rozchází s projektem, ale z pohledu stavebního dozoru to není problém. Udělá se to tak,
aby to bylo plnohodnotné schodiště.
Spáčil: Nebude to mít vliv na krácení dotace?
Lakomý: Nemělo by.
Návrh usnesení Zastupitelstvo obce Luká schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci
programu – Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje
v roce 2018, ve výši 900.000,-- Kč s určením pro akci „Rekonstrukce sportovního areálu v obci Luká“.
Zastupitelstvo obce Luká schvaluje předložený návrh smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu –
Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2018
a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Hlasování: 4 – 1 (Múdra) – 0
- Návrh nebyl přijat
Lakomý: Budeme se tedy muset sejít ještě jednou, aby se k tomu mohli vyjádřit i jiní.
4. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
Lakomý: Jedná se o přeložku VN u nových RD, dělal to ČEZ, obec to zaplatila, teď musíme jen schválit
smlouvu. Bylo to nutné, abychom demontovali sloupy, aby nám VN nešlo přes parcely. Nyní je to v zemi, je
to zaplaceno.
Návrh usnesení Zastupitelstvo obce Luká schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti / IZ
-12-8000507/VB/01, Luká, Obec Luká výstavba RD – přeložka VN/ s firmou ČEZ Distribuce, a.s. se
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupená společností MSEM a.s., se sídlem Collo louky 126, 738 02
Frýdek Místek a pověřuje starostu obce podpisem navrhované smlouvy.
Hlasování: 5 – 0 – 0
5. Stanovení ceny stavebních pozemků parc. č. 154/141, 154/140, 154/139, 154/138, 154/137 v k.ú.Luká,
obec Luká
Lakomý: Musíme stanovit ceny stavebních pozemků, jedná se o 5 pozemků. V minulosti jsme prodávali za
250 Kč/m2 + DPH, to byla etapa, která byla povolená, nyní už je zaplněná, tzn. že už nám stavební úřad
2

nepovolí etapizaci tu další, tam je sice rezervace, ale není tam cena pozemků. Budeme držet cenu, nebo
uděláme nějakou změnu?
Kovář: 300 Kč
Spáčil: Po pravdě, když jsme hlasovali o téhle etapě, myslel jsem, že cena bude stejná. Z pohledu příprav a
zamluvení pozemků se to dělalo v jeden termín, z tohoto důvodu bych to nechal na 250 Kč.
Múdra: 250 Kč.
Vyroubal: Bavili jsme se už na finanční komisi, že cena je nízká, že by se měla zvednout, na druhou stranu
bych to nechal teď stejně a do budoucna to zvednout.
Lakomý: Cena je opravdu nízká, náklady byly vysoké. Necháme tedy cenu za m2 250 Kč? Do budoucna
musíme ale cenu určitě zvýšit.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje cenu prodeje stavebních 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, a to na 250 Kč/m2 bez DPH.
Hlasování: 5 – 0 – 0
6. Projednání návrhu nájemní smlouvy pro zubní ordinaci v Luké
Lakomý: O zubní ordinaci po MUDr. Putíkové projevila zájem MUDr. Křížková, je z Rakové. Má již své
zařízení (křeslo), které už má uložené na DPS. Smlouvu jste dostali?
Spáčil: Čekárnu mají teď šachisti.
Lakomý: Prostora pro šachisty zůstane. Lidé budou čekat na chodbě.
Kovář: Není prostor pro šachisty na DPS?
Lakomý: Doktorka čekárnu nechce. Na chodbě se topí,…
Kovář: Od kdy tady bude?
Lakomý: Od začátku roku, musí udělat smlouvy s pojišťovnami.
Spáčil: Dětská doktorka – nějaká změna?
Lakomý: Ne, má zájem jen o poradnu 1 x za 14 dní.
Spáčil: To nemá smysl, spíš hledat někoho jiného.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje znění nájemní smlouvy pro zubní ordinaci v Luké.
Hlasování: 5 – 0 – 0
7. Žádost o odprodej části pozemku v k.ú. Střemeníčko
Lakomý: Nemovitost koupil p. xxx, nemá tam ani kousek pozemku na zahrádku. Je tam udělaný geometrák,
je to pásek asi 3,5 m široký, 8 - 10 m dlouhý, chce to koupit. Máte snímek?
Spáčil: Sítě tam nejsou?
Lakomý: Ne, jsou tam zahrádky, sice na obecním pozemku, ale lidé se o to starají.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje zveřejnění záměru o odprodeji pozemku obce Luká
parc. č. 439/10 v k.ú. Střemeníčko o celkové výměře cca 33 m2, který bude oddělen z pozemku parc. č.
439/1 v k.ú. Střemeníčko, obec Luká.
Hlasování: 5 – 0 – 0

8. Rozpočtová změna
Lakomý: Obsah máte, máte připomínky?
Kovář: Proč vracíme dotaci na výstavbu zbrojnice Ješov?
Lakomý: Protože jsme nestihli termín, neměli jsme stavební povolení, díky složitosti a obstrukcím. Budeme
pak hledat jiný zdroj financování.
Pluháček st.: Proč jsme nestihli termín?
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Lakomý: Nebudeme teď řešit zbrojnici, řešíme rozpočtovou změnu, tohle můžeme řešit v diskusi.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 6/2018
Hlasování: 4 – 1 (Múdra) – 0
- Návrh nebyl přijat
Lakomý: Nyní budeme schvalovat rozpočtovou změnu č. 7
Spáčil: Nemůžeme hlasovat, když jsme neschválili dotaci z Olomouckého kraje.
Lakomý: Dobře, odložíme to.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje rozpočtovou změnu č. 7/2018
Hlasování: nebylo uskutečněno.

9. Různé
Archivace stavebních deníků
Lakomý: Stavební deníky větších akcí, jako je kanalizace, revitalizace ty na obci máme.
Kovář: Tady mám výpis ze zákona o stavebních denících, který ukládá všem právnickým osobám ukládat
stavební deníky po dobu 10 let. Tzn., že za posledních 10 let musíme mít všechny stavební deníky na
všechny stavební akce. Musí být stále k dispozici. Chci, aby bylo dáno do usnesení, že by byl pro občany
přístupný, k nahlédnutí.
Lakomý: Čte výpis ze zákona (viz. příloha).
Kovář: Na internetu, je rozsáhlý materiál k tomuto tématu.
Múdra: Jaké je pravidlo pro to, že máte stavební deník. Na čem to závisí, aby ten stavební deník obec měla.
Lakomý: Zatím, jsem se s takovou žádostí nesetkal, není problém, že ten stavební deník bude tady na obci, i
s předávacím protokolem k nahlédnutí pro oprávněné osoby, tak jak se to píše v zákoně.
Spáčil: Kdo je teda oprávněná osoba?
Lakomý: Můžeme to prověřit.
Kovář: Paragraf 399 zákona 206, tam je to vyjmenováno.
Lakomý: Dáme do usnesení, že starosta zajistí způsob archivace stavebních deníků.
Spáčil: Mělo by se to projít a udělat to zpětně.
Múdra: Termín?
Kovář: 10 let zpětně.
Lakomý, Vyroubal: Kolik?
Spáčil: Je to v zákoně.
Lakomý: Jestli cítíte potřebnost, že bez stavebního deníku obec nemůže fungovat, tak vytvoříme stavební
deníky, požádáme firmy, aby nám je dodala. Tzn., že u oprav nad 50 tis. Kč budeme žádat stavební deníky.
Spáčil: V zákoně není, jestli máme potřebu nebo ne, zákon se musí dodržovat. Nemůžeme si dělat, co
chceme, zákony a vyhlášky se mají dodržovat.
Lakomý: Dobře, ale do září to nestihneme, dal bych tam do konce roku.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká ukládá p. starostovi zajištění stavebních deníků od zhotovitelů
stavebních akcí, od jejichž kolaudace uplynulo méně než 10 let, a to do 31. 12. 2018.
Hlasování: 5 – 0 - 0
Způsob vyřizování emailových žádostí od občanů
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Kovář: Když dám emailový dotaz na obec, je to jako písemný doklad. Je to pro mě lepší, než volat. Takové
běžné dotazy. Např. kdo je stavebním dozorem na hřiště.
Lakomý: Stavební dozor jsi schvaloval. Schvalovala se smlouva. Dělá to p. Sedláček Radek.
Spáčil: Zastupitelé i občané se ptají na věci, které jsou pro ně důležité, a ptají se emailem, aby to měli nějak
zpětně potvrzeno. Psal jsem taktéž email, ohledně hřiště, pan starosta mi sice volal, ale už nemám písemné
potvrzení. Je slušnost odpovědět.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká ukládá vedení obce, aby elektronické žádosti a dotazy občanů
byly vyřizovány adekvátní, to je písemně doložitelnou formou.
Hlasování: 5 – 0 – 0
Prodej pozemku v k.ú. Střemeníčko
Lakomý: Jedná se o již schválený prodej části pozemků manželům xxx a p. xxx parc. č. 439/1, ale po
zaměření došlo ke změně výměry. Manželům xxx bylo schváleno 13 m2, po zaměření je to 52 m2, u p. xxx
byl schválen prodej s výměrou 15 m2 nyní je to 85 m2.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje prodej části pozemku parc. č. 439/1, o výměře cca 85
m2, ostatní plocha, v k. ú. Střemeníčko, obec Luká, panu xxx, xxx, za cenu 50 Kč/m2 bez DPH. Veškeré
náklady spojené s prodejem pozemku nese kupující.
Hlasování: 5 – 0 – 0
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje prodej části pozemku parc. č. 439/1, o výměře cca 52
m2, ostatní plocha, v k. ú. Střemeníčko, obec Luká, xxx, xxx, za cenu 50 Kč/m2 bez DPH. Veškeré náklady
spojené s prodejem pozemku nese kupující.
Hlasování: 5 – 0 – 0
Žádost SDH Ješov o svěření vozidla do užívání obci Luká
Lakomý: Čte žádost od SDH Ješov (viz. příloha). Chcete k tomu něco doplnit?
Pluháček Fr.: Obec to prakticky nic stát nebude, je to vlastně děláno jen skrz pojištění, protože auto bude
zařazeno do vyššího poplachového plánu výjezd, tak nám pojištění bude platit okresní sdružení.
Lakomý: Tady jenom čtu, svěření vozidla bude bezúplatné, obec zajistí jeho provoz a drobné opravy. Co to
znamená?
Pluháček: Peníze na jednotku nedostáváme, dostáváme peníze na činnost SDH, akorát my ty peníze
používáme většinou na jednotku – nafta, benzín, spreje, atd. Peníze na jednotku z obce nedostáváme, jen
v případě, že zažádáme o dotaci z kraje tak obec dokrývá 50% z částky. Drobné opravy budou ošetřeny
smlouvou.
Lakomý: Ve smlouvě bude specifikováno, co jsou drobné a velké opravy? Co je to drobná oprava?
Pluháček: Např. výměna oleje.
Lakomý: Výměna pneumatik?
Pluháček: To bude placeno z peněz na činnost sboru.
Múdra: Přesně teda teď nevím, o čem budeme hlasovat. O tom, aby jste podepsal smlouvu? Tu bychom ale
potřebovali v konkrétním znění.
Lakomý: Kdo připraví návrh smlouvy?
Pluháček L.: Obec nemá už nějakou smlouvu např. se ZŠ o svěření věcí do užívání?
Lakomý: Žádnou smlouvu teď nemáte, proto teď nemáme co schvalovat. Právník nám smlouvu nachystá,
ale musíte říct, co tam musí být. Takže budeme hlasovat, až budeme mít smlouvu.
Pluháček Fr.: Můžete hlasovat o svěření auta do užívání.
Lakomý: Nemáme o čem hlasovat, nemáme konkrétní podmínky. Až budeme mít smlouvu.
Múdra: Spíš mu jde o to, že nejsme proti tomu svěření.
Lakomý: Nemůžeme hlasovat o něčem, kde nemáme podmínky.
Pluháček L.: Termín?
Lakomý: Měsíc?
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Pluháček L.: Taková smlouva není těžká na vytvoření. Do příštího zastupitelstva?
Lakomý: Musíte nachystat podmínky, já zavolám právníkovi a on to nachystá.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká pověřuje p. starostu zpracováním návrhu smlouvy o svěření do
užívání hasičského vozidla CAS K 25 Liaz 101.860 ve spolupráci se zástupci SDH Ješov do příštího
zastupitelstva.
Hlasování: 5 – 0 – 0
Žádost SDH Ješov na příspěvek na letní soustředění mladých hasičů Ješov.
Lakomý: Čte žádost SDH (viz. příloha)
Lakomý: Můžeme hlasovat dohromady o částce 7.000 Kč?
Zastupitelé souhlasí.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje finanční příspěvek SDH Ješov ve výši 7.000 Kč na
plánované akce.
Hlasování: 5 – 0 – 0
10. Diskuse
Šišma: Jak pokračuje územní plán.
Lakomý: Připravuje se, máme návrh, je to rozeslané na jednotlivé instituce k vyjádření, poté bude veřejné
projednávání. Tam se může ještě doplňovat a měnit.
Šišma: Projednávání bude ještě letos?
Lakomý: Počítám, že projednávání bude ještě letos, ale schvalování příští rok.
Růžička: Chci se zeptat zastupitelů - Každý starosta by měl zodpovídat za svoje volební období, proč by
měl p. Lakomý odpovídat za stavební deníky za 10 let. Je to něco osobního?
Kovář: Zákon ukládá 10 let, nezajímá ho kdo je starosta. Obec za to zodpovídá, za každou akci.
Růžička: Přijde jiný starosta a uložíte mu, ať to dohledá, jak to bude dohledávat?
Pluháček Fr.: Nebo přijde jiný starosta a bude se ptát, proč tu nejsou.
Růžička: Měl jsem za to, že ten kdo je zvolen, by to měl mít v pořádku. Nemůže zodpovídat za toho, kdo byl
předtím. Jaký to má význam. Přijde mi to jako naschvál. Má to význam, hledat tak staré deníky?
Múdra: To je zkušenost, doba je taková, kde za každým rohem číhá problém. Každý chce, aby se písemně
doložilo, že jste to a to neudělal. Rozumný člověk si veškeré dokumenty schovává. Je lepší mít vše
v pořádku a já chci, aby bylo po mě vše dohledatelné, vše v pořádku. Aby nikdo nemohl říct, za Vás se tohle
to nedělalo.
Růžička: Chápu, aby se to dohledalo za tohle volební období, ne před tím.
Múdra: Ale ti následující se můžou ptát, měli jste to uložené zákonem a není to tu. Chci, aby to po nás
zůstalo v pořádku, vše dohledatelné.
Přecechtěl: Proč se to tedy řeší až teď, už jste tu čtyři roky.
Múdra: Protože, jsem tu poprvé v zastupitelstvu, vstupovala jsem do toho s tím, že jsem věděla opravdu
minimum. Teprve teď jsem se zorientovala, zjistila nějaké věci.
Kovář: Proč až dnes? Ani mě nenapadlo, že by ten stavební deník tady nebyl.
Přecechtěl: Proč by to měl starosta dělat do konce volebního období?
Kovář: S koncem volebního období to nemá nic společného. Musí se zajistit.
Růžička: Chci se zeptat, u p. Zbořila se propadl kanál v cestě, neodtéká mu voda z domu, za chvíli se to má
rozkopávat /oprava cesty u Spáčilového/, tak to nechce opravovat, když se bude dělat oprava celé cesty.
Lakomý: Firma byla vybrána, podepíšeme smlouvu a začne se.
Růžička: Kdy se to začne?
Lakomý: Do konce volebního období určitě.
Růžička: V koutě je potřeba mříž.
Lakomý: Už ji mám nachystanou. Máme ji.
Pluháček st.: Dotace nebyla schválená a jak to, že se hřiště už dělalo?
Lakomý: Dotace z MMR jsme měli schválenou na 5 mil., z Olomouckého kraje bylo přislíbeno 2 mil, tam
jsme dostali jen 900 tis. Kč.
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Pluháček st.: Naši dotaci na zbrojnici jste vraceli proč?
Lakomý: Nebylo stavební povolení.
Pluháček st.: Proč se nevyřídilo?
Lakomý: Historii znáte.
Pluháček st: V lednu jste říkal, že v květnu se začne bourat.
Lakomý: Vy jste nevinní. Já bych se k tomu už nevracel, musí tady být určitá součinnost vedení obce a těch,
pro které se to dělá.
Múdra: Mě není jasné, v čem je problém.
Lakomý: Nechci se k tomu vracet, je to věčný problém jako stavební deníky.
Pluháček: S kým teda není součinnost?
Lakomý: Vy to nevíte? Dva roky tady čelím trestním oznámením, říkal jsem jasně, dokud tady nevyřeším
jednu věc, nebudu pokračovat v další. Nebudu strkat hlavu do další oprátky.
Múdra: Jaké trestní oznámení? Má to něco společného se zbrojnicí?
Lakomý: Já pro Vás něco budu dělat a vy mi budete podkopávat kotníky?
Múdra: Kdo z hasičů to dělá?
Pluháček: Hasiči nic nenapsali.
Lakomý: Na Ješově nic dělat nebudu, jeden človíček na mě hnojí, dělá ze mě zloděje, posílá na mě televizi,
že mu to není hanba. To je ten Ješov opraven špatně? My jsme rozkradli peníze?
Múdra: Proč když je to v pořádku, proč Vás rozrušuje jeden človíček? Nechápu, proč to dáváte do
souvislosti se zbrojnicí. Nezlobte se na mě, ale to je vydírání.
Lakomý: To tedy není. Stavební povolení bude na zbrojnici tam, kde jsme se před 3 roky domluvili,
nebudeme běhat po Ješově tam a tam a lidé nás budou vyhánět.
Spáčil: Jaký je plán s domem čp. 2 kde bydleli Vavrekovi. Odsouhlasilo se, že se zbourá a teď je tam nějaký
nájemník.
Lakomý: Dům se zbourá, uvidíme, jak to zhodnotí další zastupitelstvo, ale odkupovalo se to s tím, že se to
zbourá.
Kovář: V rozpočtu máme plán na silnice 1,8 mil. a za pololetí máme vyčerpáno 4,5 mil., co tam je?
Lakomý: Jestli tam není ještě doplatek za ZTV, pošli email p. Ševčíkové a ta ti odpoví.
Spáčil: Co ta voda? V jakém stádiu je to propojení? Budou problémy i poté, nebo je v Javoříčku vody
dostatek?
Kovář: V jaké fázi je projekt?
Spáčil: Jestli by nebylo dobré to prověřit. Jsou nějaké dotace na to?
Lakomý: Na vodu dotace jsou, dává ho ministerstvo zemědělství i olomoucký kraj. Co se týče vodovodu,
tak jsme zažádali kraj o dotaci na úpravu úpravny vody na vodojem ve Střemeníčku, protože tam je ta stavba
dělaná svépomocí a tam to musíme dát do pořádku. Co se týče propojení vodovodu Javoříčko-VeselíčkoLuká, připravuje se studie, museli jsme zjistit možnosti, kudy ten řad povedeme, s p. Pinkavou, který tam
má hodně pozemků jsem to řešil a přišli jsme na řešení. Pro nás propojení těchto vodovodů je zásadní.
Neříkám, že vody máme málo, ale je tu nezodpovědnost občanů – přes noc máme úbytek 15 m3, mám pocit,
že si lidé přes noc napouští bečky s vodou, atd.
Pluháček: Nemůže být porucha?
Lakomý: Kdyby byla porucha, tak se kolečko točí pořád, ale tak to není.
Spáčil: Bude ten zdroj z Javoříčka stačit?
Lakomý: Je tam studna kolem 30m.
Spáčil: Lidí přibývá, ten problém bude i do budoucna.
Lakomý: Za normálních okolností nám veselský vrt dává 55 m3 denně, teď nám dává 22 m3. Opravdu je
sucho.
Kovář: Právě proto do toho musíme šlapat, abychom peníze dostali a udělali to.
Lakomý: Pitná voda je problém číslo jedna. Zítra budeme navážet cisternou vodu z Javoříčka, aby se ten
deficit dorovnal, aby voda byla. Apeluji na Vás, aby se s pitnou vodou šetřilo.
Múdra: Na červnovém zasedání bylo mě a p. Kováři slíbeno, že nám řeknete jméno řezbáře z Olomouce.
Lakomý: Zapomněl jsem.
Múdra: Napíšu email.
Po ukončení diskuse starosta poděkoval za účast a v 18.50 hod. jednání ukončil.
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Ověřovatelé:

Starosta:

Místostarosta:
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