Zastupitelstvo obce L u k á, okres Olomouc
Zápis
z 4. zasedání Zastupitelstva obce Luká, konaného dne 27. února 2019 v 17.00 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu Luká.
Přítomni:
Omluveni:
Zápisem pověřena:
Ověřovatelé zápisu:

dle prezenční listiny 7 členů
p. Vyroubal, p. Kvapilová
p. Šimíčková
Bc. Navara, Ing. Vronka

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Složení slibu nového člena zastupitelstva
3. Kontrola plnění usnesení
4. Schválení žádosti o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
5. Schválení návrhu veřejnoprávní smlouvy
6. Schválení strategického plánu rozvoje obce
7. Rozpočtová změna
8. Žádosti o finanční příspěvek na činnost spolků
9. Různé
10. Diskuse
Hlasování zapsáno v počtu hlasů: pro – proti – zdržel se.
Průběh jednání:
Zasedání zastupitelstva řídil starosta p. František Lakomý, který přivítal přítomné. Navrhl za ověřovatele
zápisu Bc Navaru, Ing. Vronku, zapisovatelem p. Šimíčkovou. Za členy návrhové komise navrhl Ing. Ellnera,
Mgr. Martínka, p. Vydržela. Informoval o složení mandátu zastupitele p. Němce. Prvním náhradníkem byl p.
Přecechtěl Ondřej, který mandát odmítl, druhým náhradníkem je p. Kvapilová Martina, která mandát přijala,
ale z pracovních důvodů je na dnešním zasedání omluvena.
Hlasování o návrhu: 7 – 0 – 0
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu dnešního zasedání a požádal o doplnění bodu Různé o :
- VŘ na provozovatele parkoviště v Javoříčku – Hlasování 7- 0 - 0
- Žádost o odkup pozemku v k.ú. Luká - Hlasování 7 – 0 – 0
- Projednání odkupu pozemku pod vodojemem ve Střemeníčku - Hlasování 7 – 0 – 0
- VŘ na provedení opravy úpravny vody v Luké (Ing. Vronka namítl, že nemá dostatek materiálu
k prostudování – projektovou dokumentaci, smlouvu o dílo,…. Požádal o odložení tohoto bodu na
příští zasedání) – Hlasování 6 – 0 – 1 (Ing. Vronka)
- Žádost JSDH Ješov o příspěvek na společensko – kulturní a sportovní akce v roce 2019 – Hlasování 6
– 1 – 0 (Lakomý)
p. Navara požádal o doplnění bodu Různé ještě o:
- Vyhlášení VŘ na ředitele ZŠ a MŠ Luká – Hlasování 7 – 0 – 0
Hlasování o návrhu programu: 7 – 0 – 0
3. Kontrola plnění usnesení
Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání obecního zastupitelstva přečetl p. Navara.
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Lakomý: k bodu 10. kontroly usnesení – zeptal se, jestli všichni obdrželi analýzu od JUDr. Jansy. K bodu 9.
ohledně autobusového zálivu ve Střemeníčku a bezpečnosti provozu na ZTV Luká informoval o schůzce s p.
Sekaninou z odboru dopravy MěÚ Litovel, která proběhne dne 12.3.2019.
Ing. Vronka požadoval informaci k bodu 9 kontroly usnesení, jak probíhá podání dotací na MMR a
Olomouckém kraji.
Lakomý: Máme podané žádosti na opravu komunikace v obci Březina a opravu komunikace na Panský rybník.
Vronka: Ostatní akce vypadají jak? Bude se žádat? U obnovení zeleně a u sakrálních staveb byl termín podání
žádosti na Olomouckém kraji do konce února. Posílali jste to?
Lakomý: Ne. Nemůžeme jít bezhlavě do několika projektů, nemůžeme podat hodně žádostí zajednou,
nedostali bychom nic. Musíme taky myslet na to, že je tam spoluúčast obce. Budou ještě dotace na MMR a
MAS, máme na to celý rok.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva obce Luká
Hlasování: 6 – 1 – 0 (Ing. Vronka)
4. Schválení žádosti o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Lakomý: Jedná se o obec Ješov, bude tam stavět p. xxx. ČEZ bude pokládat kabel NN, jediné co nám vadilo,
že chtěli překopat vozovku, s tím jsme nesouhlasili, bude se to dělat protlakem pod vozovkou.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-8023873/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: 7 – 0 – 0
5. Schválení návrhu veřejnoprávní smlouvy
Lakomý: Jedná se o smlouvu mezi obcí Luká a MěÚ Litovel. MěÚ Litovel nám řeší přestupky našich občanů
nebo občanů, kteří spáchali přestupek v našem katastrálním území.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje návrh Veřejnoprávní smlouvy týkající se přenesené
působnosti na úseku přestupků v rozsahu vymezeném ustanovením §60 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, případně jiných právních předpisů s Městem Litovel, oddělení
vnitřních věcí, Nám. Př. Otakara 778/1b, Litovel a pověřuje starostu obce podpisem navrhované smlouvy.
Hlasování: 7 – 0 – 0
6. Schválení strategického plánu rozvoje obce
Lakomý: Návrh strategického plánu jste dostali?
Vronka: Je to důležitý dokument, tlačí nás čas, musíme ho dnes odhlasovat?
Lakomý: Důležitý dokument to je, pokud žádáme o dotace, chtějí vědět, jestli byl projekt schválen ve
strategickém plánu obce. Strategický plán se může aktualizovat, neobsáhne vše co je potřeba, můžeme ho
kdykoliv doplnit. Tohle není zásadně zavazující.
Vronka: Myslím si, že by se to mělo projednat více. Je škoda, že jsme to neprojednali na neveřejné schůzce
před 14ti dny. Mám k tomu hodně připomínek. Měli bychom se sejít a dohodnout se, jaké jsou naše priority.
Martínek: Myslím, že bychom se mohli sejít, abychom to projednali a doplnili. Schválit to můžeme na příštím
zasedání ZO.
Lakomý: Není problém.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Luká schvaluje strategický plán rozvoje obce od r. 2019 – do r. 2023.
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Hlasování: 4 – 1 – 2 /proti – Ing. Vronka, zdrželi se – Ing. Ellner, Mgr. Martínek, /
Návrh nebyl přijat
7. Rozpočtová změna
Vronka: Na 3. zasedání bylo schváleno, že se musí dokumenty k ZO zasílat min. 4 dny předem. Návrh
rozpočtu přišel v pondělí a oprava v úterý. Neměl jsem čas si to prostudovat. Navrhuji tenhle bod nechat na
příště.
Lakomý: Členové zastupitelstva máte s tím problém? Byla Vám zaslána Rozpočtová změna a Rozbor
hospodaření za loňský rok.
Vronka: Ano, je to mraky čísel. Rozbor souvisí s rozpočtovou změnou.
Lakomý: Nesouvisí. Potřebujeme odhlasovat jen Rozpočtovou změnu.
Vronka: Je to proti usnesení z 3. zasedání ZO. Držte se toho. Chci si to více prostudovat.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2019
Hlasování: 3 – 1 – 3 (proti – Ing. Vronka, zdrželi se – p. Vydržel, Mgr. Martínek, p. Zapletalová)
Návrh nebyl přijat.
Vronka: Minulé zastupitelstvo bylo 12.12.2018, je to 2,5 měsíce, proč se nám všechny informace posílají až
teď v pondělí a v úterý?
Lakomý: Co máš konkrétně na mysli?
Vronka: Konkrétně Rozpočtovou změnu.
Lakomý: Pokud to p. Ševčíková vypracovala v pondělí, tak jsem to i já dostal v pondělí.
Vronka: Zmiňuji jen to, že od minulého zastupitelstva bylo času dost.
8. Žádosti o finanční příspěvek na činnost spolků
Lakomý: První žádost o finanční příspěvek na činnost žádají šachisti Luká, ve výši 5.000 Kč. Jaký na to máte
názor?
Navara: Kolik dostali v minulosti?
Lakomý: Loni myslím nic, předtím myslím cca 2.000 Kč.
Martínek: Kolik mají členů?
Lakomý: Našich občanů – já, xxx a xxx. Je to použití peněz na úhradu cestovních nákladů, na nákup šachů,
atd.
Vronka: Je to ta částka, o které jsme se bavili, když jsme tvořili rozpočet na r. 2019?
Lakomý: Tuhle tu žádost jsme ještě neměli, tohle tam není.
Vronka: Bouzovská vrchovina žádost podala, žádost jsme ještě neschvalovali, ale p. xxx říkal, že mu bylo
řečeno, že v rámci rozpočtu 2019 máme žádost schválenou. Takže tomu moc nerozumím. Máme to tedy
schváleno nebo ne?
Lakomý: Pokud byla podaná žádost, tak se to schvalovalo v rámci celého rozpočtu na r. 2019, Šachisti to
nestihli, proto se to musí schválit zvlášť.
Mlýnská: V žádosti je napsáno, že se bude pořádat turnaj, kde se můžou účastnit i lukovští občané, potom
obnovili spolupráci se školou, pro děti pořádají turnaj, kroužky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Luká schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč na činnost spolku v roce 2019 –
Šachový klub Luká – Bouzov, z.s.
Hlasování: 6 – 0 – 1 (Bc. Navara)
Lakomý: Další žádost podala Speranza 2005 z.s., materiál máte, vidíte tedy, co všechno z peněz budou
financovat. Částka je 50.000 Kč. Máte k tomu nějaké výhrady?
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Vronka: Před rokem žádali 35.000 Kč, je to tak?
Lakomý: Ano.
Navara: Na činnost dáváme zvlášť Notičce, Stonožce – spíš si myslím, že platíme provoz budovy.
Lakomý: Ano, elektriku, plyn.
Navara: Už jsme se o tom bavili, když se budova stavěla, že nakonec to skončí tak, že budeme platit třičtvrtě
milionu na provoz. A je to tu, rok od roku vyšší výdaje, tady máme zasedačku, nikdo tu schůze nedělá, všichni
chodí na SVC, platí jim nájem. Když tam mají nějakou akci, tak si ji nechají zaplatit. Spolek si tu postaví
budovu a my jim budeme platit provoz? Potřebujeme investovat peníze např. do školy.
Lakomý: Je to žádost, my se k ní vyjádříme. Buď částku podpoříme, nebo snížíme, nebo jim nedáme nic.
Notička dostává z rozpočtu myslím 10.000 Kč – tam podpora z těchhle peněz nemusí být. Co se týče sester
karmelitek – pro naše děti dělají hodně, i za své peníze – tam se přikláním k podpoře, ale jde o to, jestli se ty
peníze k nim dostanou. A Římskokatolická farnost – do kostela jsme dali peněz dost. Výstavy, přednášky co
tam pořádají, si musí platit podnájem.
Navara: Navíc se ještě může stát, že přijdou a budou chtít dotovat nějakou konkrétní akci.
Zastupitelé se shodli na částce 35.000 Kč, s tím, že pokud budou potřebovat podpořit nějakou akci, může si
spolek požádat.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje finanční příspěvek ve výši 35.000 Kč na činnost a provoz
spolku v roce 2019 – Speranza 2005 z.s.
Hlasování: 7 – 0 – 0
9. Různé
a) VŘ na provozovatele parkoviště v Javoříčku 2019
Lakomý: Jedná se o období od dubna do konce října. Parametry, podle kterých se to schvaluje, nemáme,
vždy byla podstatná cena. Bývá to vyhlášeno, zveřejněno.
Navara: Já bych upřednostnil místního obyvatele. Tedy pokud by nebyla nabízená částka od cizího
obyvatele o hodně vyšší.
Lakomý: Nechal bych to na zvážení výběrové komise, kterou bychom teď měli ještě určit. Navrhuji Bc.
Navaru.
Navara: Já navrhuji někoho z finanční a kontrolní komise.
Lakomý: Mgr. Martínek a Ing. Vronka?
Zastupitelé souhlasí.
Lakomý: Musíme určit začátek a konec podání nabídek.
Zastupitelé se shodli na zahájení VŘ 1.3.2019 a ukončení 25.3.2019 do 15 hodin.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Luká schvaluje vyhlášení výběrového řízení na pronájem parkoviště v Javoříčku na rok
2019. Do výběrové komise schvaluje Ing. Vronku, Mgr. Martínka a Bc. Navaru. Termín pro podání nabídek
je stanoven od 1.3.2019 – 25.3.2019 do 15 hodin.
Hlasování: 7 – 0 – 0
b) Žádost o odkup pozemku v k.ú. Luká
Lakomý: Žádost jste dostali? Žádost podal p. xxx, člověk, který chce pomoci přírodě a chce odkoupit
pozemek v našem k.ú.
Navara: Pro upřesnění, je to pozemek směrem na Javoříčko, jak je Hatoňova chata po pravé straně.
Vronka: Je tam les?
Lakomý: Je tam nálet.
Navara: Já nejsem pro, kolem jsou naše pozemky a nikdo neví co to je za člověka a co se stane za pár let.
Pinkava: Je to nesmysl, za pár let tam budou chtít třeba postavit chatu.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje prodej pozemku par.č. 896/2 v k.ú. Luká, obec Luká p.
xxx xxx, Litovel.
Hlasování: 0 – 6 – 1 (zdržel se: Ing. Vronka)
Návrh nebyl přijat.
c) Projednání odkupu pozemku pod vodojemem ve Střemeníčku
Lakomý: Dodatečně jsme zjistili, že stavba vodojemu ve Střemeníčku je černá stavba a je na cizím
pozemku. Je potřeba to uvést do náležitého stavu. Chci se zeptat, jestli souhlasíte s tím, že budu jednat s p.
xxx o odprodeji části pozemku.
Ellner: Není co řešit, určitě ano.
Lakomý: Vodojem je v havarijním stavu a byl by problém u získání dotace. Plocha bude předmětem jednání,
my potřebujeme ochranné pásmo kolem a přístupovou cestu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká zplnomocňuje starostu p. Lakomého k jednání o odkupu pozemku
par.č. 50/4 v k.ú. Střemeníčko, obec Luká, pod vodojemem ve Střemeníčku, s majiteli pozemku.
Hlasování: 7 – 0 – 0

d) Žádost JSDH Ješov na příspěvek na společensko – kulturní a sportovní akce v roce 2019
Lakomý: Máme tu žádost od JSDH Ješov, jedná se o příspěvek na společensko-kulturní a sportovní akce na
rok 2019
Navara: Já se chci zeptat p. Pluháčka ml., když jsme sestavovali rozpočet, tak nám říkal, že dotujete svou
zásahovou jednotku z těch 40.000 Kč, které dostanete na činnost, proto se Vám dalo 2x 40.000 Kč a ty jsi
říkal, že se nestane, že by jste přišli požádat o další peníze např. na tábor. Mě nyní zaráží, že ta žádost tu je.
Pluháček: Ne, tak to není, p. Vyroubal nám říkal, že tuto žádost máme vytvořit, není to jen pro hasiče, jsou to
akce pro děti, akce kulturní a při sestavovaní rozpočtu jsme řešili, že když je např. v Luké dětský den,
Mikulášská nadílka apod. sponzoruje to obec, když se dělá něco v Ješově, sponzorují to hasiči ze svého–
tenkrát mě p. Vyroubal zastavil s tím, že to mám nechat být. P. Němec mi řekl, že myslivci dávají na dětský
den 2.000 Kč v Luké. Je to o tom, že my si zaplatíme skákací hrad a tady v Luké ho platí obec. Já neříkal, že
nepřijdeme s žádnou žádostí, to jsi říkal ty.
Navara: Budeme tedy počítat – 40.000 Kč jste měli loni + dotace od obce na tyhle ty akce tzn. 55.000 Kč,
dnes máme 80.000 Kč. Proč tedy nepřijdete, až budete mít vyčerpaných 40.000 Kč, doneste doklady a můžeme
se bavit o dalším příspěvku, navíc teď když máte celých 40.000 Kč. Tomu nerozumím.
Pluháček: Ty do toho pleteš jednotku, já jsem říkal na finanční komisi, hradíme to vše z peněz na činnost.
Hasiči, fotbalisti, všichni dostáváme stejně, ale my z toho hradíme i tyhle akce.
Navara: Já tomu rozumím, ale teď jednotku nemusíte dotovat, máte o to víc, tak mi řekni, proč my jako obec
bychom Vám teď měli dát peníze na Mikuláše, když vy ty peníze mít třeba budete. Samozřejmě přijít můžete,
ale proč teď?
Pluháček: Máme plán akcí na celý rok, my je všechny uděláme, zažádali jsme na všechny akce zároveň,
abychom nemuseli chodit s žádostí na každou akci. Akce máme schváleny výroční valnou hromadou, akce
děláme dlouhodobě, není možné, že by obec dala peníze na akci, která by se nekonala.
Navara: Tady maminky dělaly maškarní ples pro děti, měly tam bohatou tombolu, kolik dostaly peněz od
obce?
Lakomý: Požádaly sponzory.
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Navara: Kdyby jim peníze chyběly a požádaly, tak by je dostaly, ale ne že přijdou dnes, že budou příští rok
pořádat maškarní a budou chtít 10.000 Kč.
Letos máte 40.000 Kč na činnost.
Pluháček: Ano, úplně stejně jak ostatní spolky. Tak jak fotbalisti.
Navara: Ano, ale fotbalisti hrají venku, a platí poplatek za tréninky i zápasy.
Pluháček: My jsme jezdili několik let na Tohatsu, jezdili jsme do Olomouce, reprezentovali jsme obec a nikdo
nám nedal korunu na cestovné. Jezdili jsme svými auty, se svým vozíkem.
Navara: Chcete to dělat, tak to dělejte.
Pluháček: Ano, ale proč říkáš, že fotbalisti jezdí po turnajích, to je to stejné.
Navara: Fotbalisti mají teď náklady daleko vyšší, protože musí hrát venku. Taky nepřišli teď, že už ví, že jim
peníze nevyjdou. Až jim dojdou peníze, tak přijdou. Ne, že mám plnou kasu a přijdu.
Lakomý: U sestavování rozpočtu nebyl jen p. Navara, já to slyšel taky. Myslím si, že jste dostali na činnost,
dále peníze na jednotku, podepisovala se žádost o dotace z Olomouckého kraje ve výši 35.000 Kč – tam není
spoluúčast obce, je to 100% dotace. Takže hasičům jde letos přes 100.000 Kč. A teď tu máme žádost ve výši
15.000 Kč. To jsou akce, které teprve budou. Myslím si, že je to předčasné. Ukončím tuhle diskusi.
Vronka: Myslím si, že bychom žádost měli přesunout na příště, žádost přišla pozdě a když se i Rozpočtová
změna přesunula, měla by se přesunout i tahle žádost.
Navara: Jestli to budeme projednávat příště, tak žádost je špatná. Já jsem ochoten na každou položku kývnout
ano, nemám nic proti tomu, aby obec poskytla auto apod., ale napsat to takhle hromadně je špatné.
Lakomý: Takže to odložíme na příští jednání? Nechám hlasovat.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká odkládá projednání žádosti JSDH Ješov na příspěvek na
společensko – kulturní a sportovní akce v roce 2019 na příští zasedání.
Hlasování: - - Zastupitelé nechtějí o tomhle bodu hlasovat a přesunují ho na příští jednání.

e) VŘ na provedení opravy úpravny vody v Luké
Lakomý: Tenhle bod jsme se dohodli v projednávání programu, že bude odsunut na další zasedání.
Zastupitelé souhlasí s odsunutím tohoto bodu na příští zasedání.

f) Vyhlášení VŘ na ředitele ZŠ a MŠ Luká
Lakomý: Vypsání VŘ na ředitele ZŠ a MŠ Luká. Chcete se k tomuto nějak vyjádřit?
Martínek: Stanovit si termíny.
Navara: Funkční období je do 31.7.2019, od 1.8.2019 by se mělo vyhlásit VŘ na dalších 6 let, pokud to
neuděláme, pokračuje starý ředitel.
Lakomý: Na termíny máme dost času. Pokud se rozhodneme, že jdeme do vyhlášení VŘ, tak já do dalšího
zasedání předložím osnovu, harmonogram, jak by to bylo.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje vyhlášení VŘ na post ředitele ZŠ a MŠ Luká.
Hlasování: 7 – 0 - 0
10. Diskuse
Šišma: Jak jste pokročili s územním plánem?
Lakomý: Je to ve fázi, že to má nyní p. xxx z odboru výstavby Litovel, prověřuje, jestli je vše v pořádku. Poté
bude veřejné projednávání.
Šišma: To už jste říkal v prosinci, že v lednu bude veřejné projednávání, je konec února. Je to čím dál delší.
Lakomý: Leží to na stole u p. xxx, já s tím nic neudělám. Až p. ccc řekne, že je to v pořádku, pokročíme dál.
Přecechtěl: Pozemkové úpravy, budou jen pro Lukou?
Lakomý: Ne, pro všechny k.ú. obce Luká. Původně jsme chtěli řešit jen Lukou, ale poté jsme to rozšířili na
všechny katastrální území, protože jsou tam propojení, nejvíce Luká – Ješov. Pozemkové úpravy budeme řešit
všechny, ale zvlášť, nebude to jako jeden balík.
Pluháček ml.: Dotace na jednotky z Olomouckého kraje, ano žádali jsme, ale to musí žádat obec, protože je
zřizovatelem, je to o tom, že je to na věcné prostředky, na vybavení, na ochranné pomůcky, atd. Je to na částku
35.000Kč bez spoluúčasti obce. Byla by chyba o to nepožádat.
Lakomý: My s tím ale nemáme problém.
Pluháček ml.: Vy to spojujete, že na Ješov přijde přes 100.000 Kč. Proč do toho počítat peníze z Olomouckého
kraje.
Lakomý: Já tomu rozumím.
Lakomý: Ještě chci tady p. Vronkovi vysvětlit ohledně žádostí o dotace. Pokud je obec neurvalá, a podá si
hodně žádostí, tak spousta jich neuspěje a tam kde očekáváš větší podporu z kraje, tak ti ji zkrátí. Obec musí
být přiměřená.
Vronka: Řekněte mi teda, na které akce obec zažádala z Ol. kraje a MMR. Na min. ZO jsme stanovili nějaké
akce, na které se bude žádat a vy jste řekl, že do příště nám zjistíte, na co dosáhneme, podmínky, atd.
Lakomý: Začali jsme na Olomouckém kraji a MMR, na řadu přijde MAS – tam dávají na ozelenění, opravy
chodníků, atd.
Vronka: Tak nám řekněte, o jaké dotace žádáme na Ol. kraji a MMR.
Lakomý: Podaná je žádost na Olomouckém kraji - Oprava komunikace na Panský rybník – POV, žádalo se
pro JSDH Ješov, oprava úpravny vody Luká, MMR: - oprava komunikace Březina.
Pluháček st. – MDŽ máme za týden, říkáte, že auto není problém, vy jste to odsunuli, tak jak to bude?
Potřebujeme i dřevo.
Lakomý: Tady v tom není problém.
Pluháček: Vy jste to ale neschválili, MDŽ máme za týden. Jak to bude s autem a s tím příspěvkem?
Lakomý: Žádost se odsunula, ne neschválila.
Navara: Takové věci není potřeba rozmazávat, pokud chcete půjčit auto, dá se to domluvit.
Vronka: Já chci ještě projednat kontrolní výbor - vyjádření JUDr. Jansy. Já jsem žádal o schválení nějakých
bodů kontroly - můžeme hlasovat teď?
Lakomý: Teď už to nejde, je diskuse. Příště. Nemůžeme hlasovat o něčem, co se nedalo do programu.
Vronka: Dobře, já si vyžádal nějaký posudek z ministerstva, další věci jsem si nastudoval a my vlastně
můžeme pokračovat bez souhlasu zastupitelů. Ptám se Vás tady přede všemi, kdy a za kým si můžeme přijít
pro dokumenty, které budeme potřebovat.
Lakomý: Znáš práva a povinnosti člena kontrolního výboru? Je to dané zákonem o obcích, kde je vymezen
rozsah vaší činnosti. Pokud členové zastupitelstva naznají, že je potřeba řešit nějakou věc v rámci života obce,
budete pověřeni touto povinností. Jestliže vy jako kontrolní výbor chcete jít svou vlastní cestou, tak tvrdě
narazíte, vy budete dělat to, čím vás zastupitelstvo obce pověří. Jestliže se zjistí, že Vaše činnost poškozuje
dobré jméno obce a případně zastupitele, může se stát, že zastupitelé přijmou opatření. Držte se toho, co Vám
říká zákon o obcích.
Vronka: V tom případě se ptám, kdy a za kým si máme přijít pro dokumenty.
Lakomý: Jaké?
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Vronka: Ani zastupitelstvo ani starosta nám nemá do práce kontrolního výboru co mluvit. My jsme nezávislý
orgán a my se řídíme zákonem. Četl jste vyjádření ministerstva? Tam je to napsané. Můžeme kontrolovat
plnění usnesení ZO.
Lakomý: To ano.
Vronka: Dále kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem.
Lakomý: To je co?
Vronka: Dodržování právních předpisů – např. účetnictví.
Lakomý: Jakých, konkrétně.
Vronka: To Vám pak dám. A dále můžeme kontrolovat – podle usnesení cca 2 roky staré – plnění smluv ve
vztahu k obci.
Lakomý: Ano, pokud se zastupitelstvo rozhodne, že je k tomu důvod k prošetření….
Vronka: Zastupitelstvo do toho nemá co mluvit.
Lakomý: Držte se zákona.
Vronka: Znovu se ptám, kdy a za kým máme přijít.
Lakomý: p. Šimíčkovou, ale výpisy dostáváte.
Vronka: Takže p. Šimíčková je oprávněná vydávat všechny dokumenty, které my budeme požadovat?
Lakomý: To je co? Jaké dokumenty? Chcete zápisy z jednání?
Vronka: Ne zápisy, budeme kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva.
Lakomý: To máte přece k dispozici.
Vronka: Existuje svaz měst a obcí, každá obec se tam může přihlásit, dělají školení atd. Můžeme se tam
přihlásit?
Lakomý: Kdo?
Vronka: Obec – např. já, vy – potřebujete to, neznáte zákon o obcích. Chceme začít pracovat, tak jak nám to
ukládá zákon.
Lakomý: Znovu opakuji, dělejte to, o co Vás požádá ZO.
Vronka: Přečtěte si obecní zákon, pošlu Vám citaci.
Lakomý: Já ti donesu citaci právního zástupce a analýzu Vašich požadavků.
Vronka: To je další bod, který jsem chtěl projednat, protože posudek JUDr. Jansy a posudek od Ministerstva
vnitra je dost odlišný. Myslím si, že by bylo dobré změnit právníka obce. Kdo JUDr. Jansu zvolil do funkce?
On má smlouvu?
Lakomý: Ano, samozřejmě.
Vronka: Na tu bych se taky rád podíval v rámci kontrol kontrolního výboru.
Lakomý: Pokud zastupitelé řeknou, že je to potřeba tak ano.
Vronka: Ne ne ne, chováte se proti zákonně.
Lakomý: Držte se zákona, já nemám problém pozvat sem pana Jansu, aby Vám to vysvětlil.
Vronka: Pana Jansu nezvěte, ten není svéprávný pro tuto funkci.
Lakomý: Znovu opakuji, držte se toho, čeho máte, pokud budete poškozovat dobré jméno obce, budeme to
řešit.
Vronka: Chci přečíst citaci z Ministerstva.
Lakomý: Čti.
Vronka: Na závěr.
Lakomý: Dobře, tímto končím diskusi
Po ukončení diskuse starosta poděkoval za účast zastupitelům i občanům, popřál příjemné svátky a v 18.50
hod. jednání ukončil.

Zapisovatel:

Ověřovatelé:

Starosta:

Místostarosta:
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