Zastupitelstvo obce L u k á, okres Olomouc
Zápis
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Luká, konaného dne 12. listopadu 2018 v 17.00 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu Luká.
Přítomni:
dle prezenční listiny 9 členů
Omluveni:
Zápisem pověřena: p. Šimíčková
Ověřovatelé zápisu: p. Zapletalová, p. Vydržel
Program zasedání:
1. Zahájení
2. Odměna členu zastupitelstva
3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
4. Změna výše stočného
5. Rozpočtová změna
6. Pověření starosty obce k provádění rozpočtových změn
7. Různé
8. 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. Zapletalovou, p. Vydržela, zapisovatelem p. Šimíčkovou. Za členy návrhové komise navrhl Ing. Ellnera,
Ing. Vronku, p. Vyroubala.
Hlasování o návrhu: 9 – 0 – 0
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu dnešního zasedání a přečetl dvě žádosti od sdružení
Bouzovská vrchovina – zastupitelé rozhodli, že žádosti se budou projednávat v bodu Různé.
Hlasování o návrhu programu: 9 – 0 – 0
2. Odměna členu zastupitelstva
Lakomý: Na ustavujícím zasedání jsme zapomněli projednat odměnu pro člena zastupitelstva. Jaké máte
návrhy na měsíční odměnu?
Navara: Já navrhuji odměnu 600 Kč.
Ostatní zastupitelé souhlasili s částkou 600 Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích stanoví měsíční odměnu
za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva s platností od 12.11.2018 takto: člen zastupitelstva 600
Kč.
Hlasování: 9 – 0 – 0
3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Lakomý: Materiály jste dostali, máte k tomuto nějaké připomínky?
Nikdo ze zastupitelů neměl připomínky.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-8001419/SoBS VB/1.s firmou ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín a pověřuje starostu obce podpisem navrhované smlouvy.
Hlasování: 9 – 0 – 0
4. Změna výše stočného
Lakomý: V Luké je vybudována splašková kanalizace včetně čističky odpadních vod, vzhledem k tomu, že
jsme dostali dotaci z fondu životního prostředí, je na nás vyvíjen tlak, abychom čerpali rezervu, na případné
opravy z peněz, které vybereme. Dodnes jsme drželi cenu na úrovni 20 Kč, nyní už nám ale z ministerstva
přišlo doporučení, abychom se vydali cestou navýšení cen. Toto navýšení je skokové, ale je to min. částka, o
kterou bychom měli stočné navýšit, jedná se o částku 27 Kč. Nyní se Vás ptám, jestli budeme navyšovat na
doporučenou částku 27 Kč, nebo ještě více. Já nejsem příznivcem navyšování, ale nyní nám nic jiného
nezbývá.
Němec: Je ta částka s daní nebo bez?
Lakomý: Bez DPH.
Zastupitelé se jeden po druhém vyjádřili, že souhlasí s částkou 27 Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje změnu výše stočného v místní části obce Luká na částku
27 Kč/m3 bez DPH, a to již pro úhradu stočného za II. pol.2018.
Hlasování: 9 – 0 – 0
Spáčil: Od kdy to navýšení bude?
Lakomý: Už od II. pol. 2018
5. Rozpočtová změna
Lakomý: Materiál jste dostali? Týká se to v příjmové části – dotace z Ol. kraje ve výši 280. tis. Kč na
rekonstrukci úpravny vody ve Střemeníčku. Kraj dává 50 %, obec taktéž 50%. Bude se to týkat stavebních
úprav zařízení, celková výměna technologie úpravny a montáž zařízení na likvidaci bakterií v potrubí na
základě průtoků vody v potrubí. Dodnes to tam není.
Vronka: Projekt už je?
Lakomý: Ne, teprve oslovíme firmy, které toto řeší, dáme zadání. Realizace díla je 2019.
Vronka: Kde se vzala tedy částka 280.000 Kč?
Lakomý: Byl tam vodař, který to posoudil, je to jen nástřel.
Vronka: To nám kraj schválil dotaci bez projektu?
Lakomý: Olomoucký kraj nevyžaduje projekt.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje rozpočtovou změnu č. 10/2018
Hlasování: 7 – 0 – 2 /Ing. Martínek, Ing. Vronka/
Ing. Vronka upozornil starostu, že neseznámil občany s celou Rozpočtovou změnou. Starosta přečetl
Rozpočtovou změnu 10/2018.
6. Pověření starosty obce k provádění rozpočtových změn
Lakomý: Zastupitelstvo by mělo v tomto bodě rozhodnout o pravomocích starosty v provádění
rozpočtových opatření. Co se týče příjmové části – příjem dotací je v neomezené výši. Ve výdajové části, do
100 tis. Kč neinvestiční výdaj a do 200 tis. Kč investiční výdaj. Vše jsme probrali a na doporučení
zastupitelstva vzešlo – veškeré rozpočtové změny se budou provádět starostou po odsouhlasení zastupiteli –
budou informováni písemně a pokud dojde k pochybnostem ze strany zastupitele, bude svoláno jednání, kde
si vše vyjasníme.
Vyroubal: Do jaké doby, 2-3 dny?
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Lakomý: 2 dny jsou dostačující, pokud to bude v akutním případě – např. živelná pohroma, havárie vody,
apod. – řešení okamžitě.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká pověřuje starostu obce k provádění rozpočtových opatření:
- příjmová část - příjem dotací a jejich zapojení do rozpočtu obce v neomezené výši,
- výdajová část v částce 100.000 Kč neinvestiční výdaj v rámci jednoho paragrafu a v částce 200.000
Kč investiční výdaj v rámci jednoho paragrafu, a to za podmínky, že zastupitelé obce budou předem
písemně informováni o plánovaném záměru, aby se mohli k rozpočtové změně do 2 dnů vyjádřit.
V případě, že se některý ze zastupitelů vyjádří negativně, bude svoláno zasedání zastupitelstva.
Hlasování: 8 – 0 – 1 /p. Němec/
7. Různé
Lakomý: Jedná se o dvě žádosti Bouzovské vrchoviny. První je žádost na koupi dvou zařízení na ohřev
nápojů. Nádoby budou majetkem obce a budou k dispozici ostatním společenským organizacím.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje záměr nákupu 2 ks zařízení na ohřev nápojů.
Hlasování: 9 – 0 – 0
Lakomý: Druhá žádost – dotace na úhradu dopravních nákladů pro skupinu NOACO, která zahraje na
„Tříkrálovém véšlapu“
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje příspěvek ve výši 1.500 Kč sdružení Bouzovská
vrchovina na akci „Tříkrálový véšlap“.
Hlasování: 9 – 0 - 0
8. Diskuse
Spáčil: Chci se zeptat, jak skončil projekt a případná žádost o dotaci na rozšíření školy? Byl tam nějaký
termín podání dotace, tak jestli se stihl?
Lakomý: Termín se mohl stihnout, ale hygiena zpochybnila kvalitu osvětlení ve školce, tudíž to co bylo, se
muselo přepracovat. Další problém, který vznikl, byl ze strany plynáren, které se nám vyjádřily negativně ke
stanovisku, proto jsme museli řešit napojení plynové přípojky ze strany od novostaveb RD. Stavební
povolení máme, ale termín podání žádosti byl do konce října, ten jsme nestihli, ale máme dva druhy žádostí,
na školku a na učebny. Na učebny byl termín konec června, to jsme nestihli vůbec. Domluvili jsme se, že
podání žádosti necháme na příští rok, abychom zažádali na obě části zároveň.
Vysloužilová: Ten dataprojektor bude? Abychom věděli, co vlastně schvalujete.
Lakomý: Ano, pořídíme. Kdo bude připravovat podklady, p. Navara?
Navara: Ano.
Vronka: Chtěl bych poprosit, abychom podklady do zastupitelstva dostávali dřív např. týden předem.
Lakomý: To co budeme mít, můžeme posílat dřív, to není problém.
Martínek: Emaily prosím zasílat zvlášť, ne hromadně.
Lakomý: Ano, není problém.
Vronka: Chtěl bych, aby se vyřešilo sezení – bylo by lepší, kdybychom neseděli zády k lidem, např. do U.
Lakomý: Není problém.
Vronka: Dataprojektor bude do příštího zastupitelstva?
Lakomý: Nevím, příští zastupitelstvo bude už v prosinci, budeme sestavovat rozpočet na 2019.
Spáčil: Ing. Kovář už má předvybraný, zašleme odkaz p. Navarovi.
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Po ukončení diskuse starosta poděkoval za účast zastupitelům i občanům, vyzval předsedy společenských
organizací, aby si podali žádosti požadavků na rok 2019, vyzval občany, aby se účastnili kulturních akcí
v Luké. V 17.40 hod. jednání ukončil.

Zapisovatel:

Ověřovatelé:

Starosta:

Místostarosta:
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