Zastupitelstvo obce

L u k á, okres Olomouc

Zápis
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Luká, konaného dne 3. dubna 2019 v 17,00 hodin v zasedací
místnosti Obecního úřadu v Luké
Přítomni:
dle prezenční listiny – 9 členů
Zápisem pověřena: Ševčíková Eva
Ověřovatelé zápisu: Vyroubal Lubomír, Zapletalová Lenka
Program zasedání:
1. Zahájení
2. Složení slibu nového člena zastupitelstva
3. Kontrola plnění usnesení
4. Schválení strategického plánu rozvoje obce
5. Schválení Zadávací dokumentace – úpravna vody Luká
6. Pronájem parkoviště v Javoříčku
7. Rozpočtová změna
8. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Luká za r. 2018
9. Schválení účetní závěrky obce Luká za r. 2018
10. Schválení závěrečného účtu obce Luká za r. 2018
11. Schválení záměru o prodeji pozemků v k.ú. Luká
12. Vypořádání majetku ve spoluvlastnictví obcí
13. Různé
- směna pozemků v k.ú. Luká /hřbitov, hřiště/
- žádost o poskytnutí příspěvku na pomník
- žádost o opravu místní komunikace
- žádost nadačního fondu Mosty Puentes
- žádost SDH Ješov
14. Diskuse
Hlasování zapsáno v počtu hlasů: pro – proti – zdržel se. Při zahájení bylo přítomno 8 členů
zastupitelstva, Ing. Vronka se dostavil v průběhu jednání.
Průběh jednání:
Zasedání zastupitelstva řídil starosta p. František Lakomý, který přivítal přítomné. Člen
zastupitelstva p. Jaromír Němec se vzdal mandátu člena zastupitelstva. Náhradníkem dle výsledku
voleb je p. Ondřej Přecechtěl, ten se rovněž mandátu vzdal. Dalším náhradníkem je p. Martina
Kvapilová. Starosta ji požádal o složení slibu člena zastupitelstva, což p. Kvapilová učinila a tím se
stala právoplatnou členkou zastupitelstva.
Starosta navrhl ověřovateli zápisu p. L. Zapletalovou a p. L.Vyroubala, zapisovatelem p.
Ševčíkovou. Za členy návrh. komise navrhl Ing. Ellnera, Mgr. Martínka a J.Vydržela.
Hlasování o návrhu: 8 – 0 – 0.
Dále starosta seznámil přítomné s návrhem programu dnešního zasedání. Ing. Ellner požádal o
rozšíření programu v bodě Různé o bod Ochrana vodních zdrojů,vytvoření ochran.pásma v k.ú.
Střemeníčko. Starosta bod do jednání zařadil a nechal hlasovat o návrhu programu.
Hlasování o návrhu: 8 – 0 – 0.
Dostavil se Ing. Vronka, jednání pokračovalo s počtem přítomných 9 členů zastupitelstva.
2. Kontrola plnění usnesení:
Kontrolu plnění provedl Bc. Navara. Starosta doplnil o informaci z jednání s majiteli pozemku ve

Střemeníčku, kde je vybudován vodojem. Vlastník Ing. Vitoul souhlasí s jednáním o odprodeji části
pozemku, pokud obec na své náklady nechá zpracovat geometrický plán pro dělení pozemku.
Starosta tedy zadá zpracování GP.
Ing.Vronka: připomínka k obsahu usnesení. Proč v něm není uvedeno, co se neschválilo? Na
minulém zasedání si pán žádal o pozemek, v usnesení není uvedeno, že zastupitelstvo neschválilo.
Nebudeme do usnesení neschválené věci uvádět?
Mgr. Martínek: měly by se vypsat všechny body, které se řešily, takto to vypadá, že jsme se k tomu
nevyjádřili.
Lakomý: žadatel o odprodej pozemku byl o výsledku vyrozuměn.
Vyroubal: v zápise jednání zastupitelstva je vše uvedeno, zápis je zveřejněn na internetu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého
zasedání zastupitelstva obce Luká. Hlasování: 9 – 0 – 0.
4. Schválení Strategického plánu rozvoje obce
Jsou zpracovány 2 varianty strategického plánu – starosta předložil návrh, který má širší zábor na
10-15 let. Ing. Vronka vypracoval druhou variantu, kterou předložil zastupitelům.
Ing. Vronka: na schůzce se sešli všichni členové zastupitelstva kromě starosty, který byl na
dovolené, zástupci spolků, všichni si dali své priority. Rozpracovat více konkrétně s určením priorit.
Mgr.Martínek: seřazení priorit spíše podle toho, v jaké fázi přípravy se priorita nachází.
Navara: oba plány v podstatě totožné, návrh p.Vronky obsahuje navíc podporu nadač.fondu Mosty,
to se dá vyřešit jednáním o podpoře. Návrh p. Vronky více rozpracovaný, návrh starosty má širší
záběr.
Lakomý strateg.plán není dogma, může se aktualizovat i v průběhu roku.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje strategický plán rozvoje obce dle návrhu Ing.
Vronky.
Hlasování: 4 /Vronka, Martínek, Ellner, Vydržel/ – 5 /Lakomý, Navara, Vyroubal, Zapletalová,
Kvapilová/ – 0. Návrh nebyl přijat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Luká schvaluje strategický plán rozvoje obce na období od r. 2019 – do r. 2023.
/dle návrhu starosty/.
Hlasování: 5 /Lakomý, Navara, Vyroubal, Zapletalová, Kvapilová/ - 2 /Vronka, Vydržel/ - 2
/Martínek, Ellner/. Návrh byl schválen
Ing.Vronka požaduje na příští jednání připravit u každého bodu plánu, zda je nebo bude vypsán
nějaký dotační titul, jaká je výše spoluúčasti atd.
Lakomý: nevíme, které dotační tituly budou vypsány.
Ing.Vronka: zadat někomu, kdo to zjistí.
Lakomý: projednávání bodu strateg.plánu bylo ukončeno, připomínky se mohou vznést v diskusi.
5. schválení zadávací dokumentace – úpravna vody Luká
Byl zpracována zadávací dokumentace včetně rozpočtu rekonstrukce úpravny vody projektantem.
Ing.Vronka: v říjnu jste nás informoval o ceně 560 tisíc Kč, nyní je rozpočet o 200 tisíc vyšší, z
jakého důvodu?
Lakomý: původní informace byl jen hrubý nástřel, nyní je rozpočet zpracován přesně.
Ing.Vronka: k výběrovému řízení – otvírání obálek neveřejné, bude se určovat výběrová komise?
Lakomý: je tam i časové omezení, do kdy se musí akce zrealizovat, proto navrhuje provést
výběrové řízení co nejdříve. Schválit hned i složení výběrové komise, dva členové z řad zastupitelů,
jeden člen by měl být odborník a proto doporučuje p. Němečka který je znalý problematiky a je
schopný nabídky odborně posoudit. Koho za člena komise za zastupitelstvo?
Ing.Vronka: já se hlásím
Lakomý: za dalšího člena doporučuje Ing.Ellnera jako stavaře.
Ing.Vronka: o jakou zakázku se jedná, zadá se konkrétně nebo se může přihlásit kdokoliv?

Lakomý:kdokoliv.
Bc.Navara: určit datum, do kdy se podávají nabídky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje Zadávací dokumentaci na akci „Luká –
havarijní stav úpravny vody“. Hlasování o návrhu 9 – 0 – 0.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje za členy komise pro výběrové řízení na
zhotovitele akce „Luká – havarijní stav úpravny vody“ Ing. Ellnera, Ing. Vronku a p. Němečka.
Termín a místo pro podání nabídek je 15.5.2019 ve 12,00 hod. na podatelně OÚ Luká.
Hlasování o návrhu: 9 – 0 – 0.
6. Pronájem parkoviště Javoříčko
Bc. Navara informoval o výsledku výběr.řízení na pronájem parkoviště Javoříčko. V řádném
termínu byla podána 1 nabídka, po termínu byla podána ještě jedna nabídka. Vzhledem k tomu, že
tato nabídka byla podána po termínu, komise doporučuje uzavřít smlouvu s p. Marií Jedličkovou,
jejíž nabídka splnila požadavky dané ve vyhlášení výběr.řízení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na pronájem
parkoviště v Javoříčku na rok 2019 s paní Marií Jedličkovou a pověřuje starostu obce podpisem této
smlouvy. Hlasování o návrhu: 9 – 0 – 0.
7. Rozpočtová změna
Návrh rozpočtové změny obdrželi zastupitelé.
Mgr.Martínek: kontrolní výbor řešil schvalování rozpočtových změn. Co se týká rozpočtových
změn schvalovaných zastupitelstvem doporučuje je dělat v předstihu ve vztahu k nějakému plánu
akce. Když si zadá opravu RD, ví, kolik jej to bude stát a kolik si má připravit peněz. Udělat
kalkulaci, vidíme, že peníze dochází, řešit, ne až peníze dojdou.
Ing.Vronka: na říjnové schůzce pan starosta slíbil, že nás bude informovat o každém větším nákupu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2019 dle přílohy 1
Hlasování: 9 – 0 – 0.
8. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Luká za r. 2018
Členové OZ nemají připomínky
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ Luká za r. 2018, včetně výsledku hospodaření v částce 60.411,90 Kč. Zastupitelstvo obce Luká
schvaluje rozdělení výsledku hospodaření do rezervního fondu v částce 60.401,90 Kč a do fondu
odměn v částce 10 Kč.
Hlasování: 9 – 0 – 0
9. Schválení účetní závěrky obce Luká za r. 2018
Členové OZ nemají připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje účetní závěrku obce, včetně výsledku
hospodaření, za účetní období 2018, sestavenou ke dni 31.12.2018, a to bez výhrad.
Hlasování: 9 – 0 – 0
10. Schválení závěrečného účtu obce Luká za r. 2018
Návrh byl zveřejněn, nejsou připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje závěrečný účet obce Luká za r. 2018, a to bez
výhrad. Hlasování: 9 – 0 – 0.
11. Schválení záměru o prodeji pozemku v k.ú. Luká
Manželé Křesalovi požádali o odprodej části pozemku před jejich RD. Tuto část užívají již několik
desetiletí, mají zde zahrádku. U jejich RD totiž není žádný pozemek.
Ing.Vronka: když jsem chtěl koupit pozemek, bylo mi řečeno, že do doby schválení ÚP se pozemky
nebudou prodávat.

Ing.Spáčil: pozemky v extravilánu se neprodávají, v intravilánu lze. Je tam plánovaný chodník,
počítá se s tím?
Lakomý: část pozemku od sloupu zůstane naše, jsou zde uloženy inženýrské sítě, voda, kanalizace.
S chodníkem je počítáno. Zaměření se dělá za účasti zástupce obce.
Mgr. Martínek, pokud by se jednalo o pozemek v intravilánu na okraji obce, byl by proti, ale tady
jde o malý pozemek uvnitř obce.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje zveřejnění záměru o prodeji části pozemku
parc. č. 213/19 v k.ú. Luká, obec Luká, celková výměra pozemku 492 m2, záměr odprodeje cca
138 m2.
Hlasování: 9 – 0 – 0.
12. Vypořádání majetku ve spoluvlastnictví obcí
Jde v podstatě o dvě záležitosti.
První je pozemek v k.ú. Bouzov, jedná se o pozemek v areálu hradu parc.č. 76/2. Výměra pozemku
je 588 m2, náš podíl je 34/208. Cena dle odhadu je 100 Kč/m2, cenu si určuje obec, na jejímž
katastru pozemek leží. Náš podíl prodáme obci Bouzov, která ho potřebuje ke směně s
Ministerstvem kultury za pozemek, na kterém má umístěny veřejné WC.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje odprodej spoluvlastnického podílu ve výši
34/208 na pozemku parc.č. 76/2 zahrada o výměre 588 m2 Obci Bouzov za cenu 100 Kč/m2
pozemku. Hlasování o návrhu: 9 – 0 – 0.
Druhou záležitostí je vypořádání spoluvlastnictví obcí k pozemkům v k.ú. Ospělov. Podle
předloženého návrhu by se naše obec stala výlučným vlastníkem pozemku parc.č 48/3 orná půda o
výměře 2.446 m2.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje vypořádání majetku ve spoluvlastnictví obcí v
k.ú. Ospělov, zapsaného na LV č. 212, dle předloženého záměru. Obec Luká se tak stane výlučným
vlastníkem pozemku parc.č. 4/3 orná půda o výměře 2.446 m2.
Hlasování: 9 – 0 – 0.
Ing.Vronka: šly by takto vyřešit i spoluvlastnické vztahy u lesních pozemků?
Lakomý: řeší se pouze pozemky ostatní plocha, zahrada, orná půda, lesní pozemky ne. S
vypořádáním musí souhlasit všichni spoluvlastníci.
13. Různé:
Směna pozemků v k.ú. Luká:
Obec má záměr rozšířit hřbitov v Luké, protože už dochází volná místa, od občanů požadavek na
vybudování kolumbária, dále pomník obětem 1.sv.války a parkoviště pro návštěvníky hřbitova. Pro
tento záměr potřebuje obec pozemky. Ty jsou ve vlastnictví ing. Pinkavy. Túje, které jsou nyní
vysázeny kolem hřbitova, jsou již na pozemku ing. Pinkavy. Na hřbitov potřebujeme asi 2.500 m2,
na parkoviště 1.250 m2. Dále plán rozšířit plochy u hřiště za šatnami – 2.400 m2. Celkem se tedy
jedná o 6.150 m2 z majetku Ing. Pinkavy. Ing.Pinkava je ochoten své pozemky směnit za obecní
pozemky v poměru 1:8. Přijmeme tuto nabídku nebo nyní necháme?
Ing. Vronka: Pozemek napravo od hřbitova je ve vlastnictví starosty. Také požadujete směnu v
poměru 1:8?
Lakomý: já na tomto pozemku hospodařit nehodlám, mohu ho dát k dispozici obci.
Ing. Pinkava: zaslechl jsem tady nevhodné poznámky od občana z Ješova, které mě uráží.. V
minulosti jsem dal pozemky na vodovod v Ješově v poměru 1:1. při výstavbě kanalizace se šlo po
mých pozemcích, nepožadoval jsem věcné břemeno. Vím, že obec nemá peníze, vyšel jsem obci
vstříc možností směny. Ve skutečnosti obec přijde o 7 dílů pozemků, protože 1 díl vlastně získá
směnou. Když vyjdeme z tržní ceny, co platí Klopina za odkup pozemků, je to 18 Kč/m2 x 7 dílů,
jsme na ceně 126 Kč/m2. Pokud bude chtít obec odkoupit, pak požaduji cenu 250 Kč/m2, tak jak
obec prodává stavební pozemky. Nečekejte, že získáte pozemky za 10 Kč. Část hřbitova je na mém
pozemku, jak budete řešit, výsadbu za 100 tisíc vykácíte? Pokud se povede vodovod z Javoříčka,

povolím vedení po mých pozemcích bezúplatně. Jestli jsou nějaké dotazy, zodpovím je.
Lakomý: cena se někomu zdá moc, před 12 lety jsme vykupovali pozemky pro výstavbu za 19 Kč,
nyní vlastníci požadují 250-300 Kč/m2. Když se dělal vodovod na Ješov nemohli jsme se z Luké na
Ješov dostat, udělali jsme směnu s Ing. Pinkavou a dostali jsme se až do Ješova. Dnes jsem jednal
se zástupcem Klopiny ohledně vedení vodovodu do Veselíčka – podmínka věcného břemene 10.000
Kč. Ceny platné před 10-15 lety jsou už dávno pryč. Za 5 roků tady budou jiní zastupitelé, neřeknou
že jsme byli hloupí, že jsme to nevzali? Hřbitov chceme odrušit od dědiny, ne ho protahovat k
vesnici. V současné době se řeší otázka pitné vody, je nožnost získat další zdroj vody směrem na
Vojtěchov, to jsou také pozemky p. Pinkavy.
Bc.Navara. V okolních vesnicích – Hvozd, Bohuslavice – velký hřbitov. Náš hřbitov rozšířit
směrem doleva, ne k vesnici, od vesnice se budou stavět další 2 domy.
Mgr.Martínek: plánují se pozemkové úpravy. Když se nyní směnou pozemků zbavíme, sice něco
získáme, ale budeme pak mít dost pozemků pro pozemkové úpravy?
Lakomý: pozemky máme, máme jich celkem dost.
Vyroubal: hřbitov budeme řešit za 3-4 roky, nemusíme se rozhodnout hned.
Ing.Pinkava. Co se týká pozemku za šatnami, chtěl ho už starosta Ing. Kovář. Už mi dochází
trpělivost, obec se musí rozhodnout. Než budu podepisovat vedení vodovodu přes mé pozemky,
chci to mít vyřešeno. Pozemek za šatnami jsem mohl mít dávno prodaný, měl jsem 2 zájemce,
nechci již čekat.
Ing.Vronka: které pozemky byste chtěl od obce víte?
Ing.Pinkava: ano, jeden pozemek k Veselíčku, jeden k Ješovu, jeden cca 500 m za hřbitovem.
Mgr.Martínek: pozemek za hřbitovem by se mohl využít k výstavbě. Tam, kde se dělá výstavba
teď, jsou největší větry. Pozemek za hřbitovem je otočený k jihu, lepší povětrnostní podmínky.
Lakomý: v Luké fouká všude. Dotáhnout tak daleko inž.sítě, to by cenu pozemků pěkně prodražilo.
Mgr.Martínek: nemáme jiný pozemek ve stejné vzdálenosti od obce, který bychom p. Pinkavovi
nabídli?jde mi o to, abychom při pozemkových úpravách nenarazili, že nemáme pozemky na směnu
při jejich provádění.
Ing.Vronka. Kolik ha má obec na směnu při pozemk.úpravách?
Lakomý: 40 ha se pronajímá Klopině.
JUDr.Pinkava Jan: v katastru Luké je 5-7 ha půdy Pozemkového úřadu, ty se při pozemk.úpravách
dávají první na směnu.
Vydržel: hřbitov se musí vyřešit, je pro směnu.
Ing.Vronka: kolik by to tedy bylo pozemků?
Lakomý: 6.150 m2 Ing. Pinkavy, 48.612 m2 našich. Bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí,
musí být zpracovány GP.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na
směnu pozemků v poměru 1:8 v k. ú. Luká s Ing. Pinkavou. Z vlastnictví obce přejdou do
vlastnictví Ing. Pinkavy pozemky parc.č. 360/16 o výměře 19.093 m2, parc.č. 767/24 o výměře
13.644 m2, parc.č. 154/69 o výměře 15.875 m2. Z vlastnictví Ing. Pinkavy přejdou do vlastnictví
obce pozemky parc.č. 244/22, část o výměře 1.250 m2, parc.č. 360/3, část o výměře 2.500 m2,
parc.č. 95/7 o výměře 2.304 m2.
Hlasování: 7 – 0 – 2 /Martínek, Vronka/
Žádost o příspěvek na pomník.
Ing. Spáčil jako zástupce patriotů z Luké, podal žádost o příspěvek na vybudování pomníčku.
Pomníček by byl umístěn v místě, kde byly loni zasazeny 2 lípy k výročí 100. let republiky,
pomníček by tuto akci připomínal. Byly zpracovány 2 verze pomníčku p. Surmou, materiál
pískovec, předpokládané náklady 40.000 Kč. Polovinu nákladů chtějí uhradit z darů od občanů,
polovinu požadují od obce. Pokud by se na darech získalo více peněz, byly by použity na úpravu
pomníku u padesátileté lípy na návsi nebo na úpravu kolem pomníku TGM.
Pluháček: také chceme v Ješově nějaký pomník, mohl by se udělat 1 pro Lukou a 1 pro Ješov.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká souhlasí s vybudováním pomníku na pozemku parc.č.

154/57 v k.ú. Luká. Část projektu bude financována z darů a zbytek bude financován z rozpočtu
obce do maximální výše 40.000 Kč. Hlasování: 9 – 0 – 0.
Žádost o opravu MK
Jedná se o komunikaci k domu manž. Spurných, žádost si podali občané, kteří ji využívají.
Komunikace byla několikrát rozkopána (kanalizace, přeložky vodovodu), opravu potřebuje. Tu
plánujeme řešit v souvislosti s opravou silnice na Veselíčko. SÚS Olomouc připravuje výběr.řízení
na opravu, chodníky, obrubníky, parkovací místa půjdou za obcí. Nemůžeme dělat opravu zvlášť,
neznáme nivelitu vozovky. Proto by starosta navrhoval odpovědět žadatelům, že oprava bude řešena
v rámci tzv. revitalizace III.
Ing.Vronka: SÚS opraví, my zaplatíme?
Lakomý: je zpracován rozpočet, teď se rozpočítává, co bude hradit SÚS a co obec.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje provedení opravy MK k domu č. 140 v rámci
projektu Luká – revitalizace veřejného prostranství III. Hlasování: 9 – 0 – 0.
Žádost nadačního fondu Mosty Puentes
p. Michaelová: nadační fond podal žádost o součinnost na obec + 2 žádosti.
1.žádost o odprodej nebo pronájem pozemku, plánují vytvořit tzv. sousedskou spižírnu, pozemek by
využili k vysazení stromů, zpracování ovoce z nich do tzv.sousedské spižírny, společná sklizeň,
sousedská spolupráce. Pozemek je nyní neudržovaný.
2.žádost na pronájem domu bývalé hasič.zbrojnice. Nadač.fond připravuje péči o pramen
Kamenice, potřebuje prostor pro schůzky, jednání se sponzory, občany atd. Rovněž plánují obnovit
tradici ručních prací, schůzky zájemkyň o jejich výuku. Pronájem na 5 roků, 1.právo na prodloužení
smlouvy. Když se získají nějaké peníze, použijí se na aktivity nadačního fondu – plánují
zkultivování pramene, výsadbu rostlin, umístění cedulek, které rostliny zde rostou, plánují i
zapojení školy
Ing. Ellner: za občany Střemeníčka není problém s těmito aktivitami. Jen co se týká skladování
produktů – zabezpečit proti hlodavcům.
Michaelová: jednalo by se o zavařeniny, nápoje ve skle....
Ing.Vronka: pozemek zarostlý, bylo by vhodné, aby se o něj někdo staral.
Vyroubal: nedoporučoval by prodej, pouze pronájem na 2 roky, pak není problém prodloužit.
Minulá nájemkyně měla také velké plány a sešlo z nich.
Ing. Vronka: pokud budou chtít investovat do výsadby, 2 roky je málo. Prostory budovy budou chtít
vymalovat, uklidit.... pronajmout, odpovědnost za budovy dát nájemci.
Michaelová: bývalá nájemkyně se přestala o sad starat, protože se jí narodily děti. Já mám děti
velké, věci chci probírat s obcí, proto žádám o součinnost.
Bc.Navara: byl by pro pronájem na 2 roky, za 5 roků bude jiné OZ. Pokud bude vše fungovat, není
problém za 2 roky pronájem prodloužit.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje pronájem pozemku parc.č. 49/8 zahrada v k.ú.
Střemeníčko nadačnímu fondu Mosty Puentes na období 2 roků. Zastupitelstvo obce Luká schvaluje
pronájem budovy bývalé zbrojnice ve Střemeníčku nadačnímu fondu Mosty Puentes. Podmínky
pronájmu budou specifikovány v nájemní smlouvě, která bude předložena zastupitelstvu obce na
příštím zasedání. Hlasování: 9 – 0 – 0.
Žádost SDH Ješov o finanční příspěvky
SDH Ješov požaduje finanční příspěvky na akce konané pro občany a děti v celkové částce 15.000
Kč a dřevo na akce.
Bc.Navara: K tématu jsem se vyjádřit již na minulém OZ. Při jednání o rozpočtu hasiči
argumentovali tím, že je zatěžuje financování zásahové jednotky, dostali tedy 40 tis. na činnosti a
40 tis. na zásahovou jednotku a už ví, že chtějí navýšit. Mohli tedy dát rovnou požadavek na 55,000
Kč.
Pluháček: o příspěvek žádají hasiči, akci pořádají hasiči, ale pořádají ji pro všechny občany z

Ješova /MDŽ/, pro děti....
Ing.Strašil: nevidím problém, každou dotaci musím vyúčtovat, takže i hasiči určitě vyúčtují. Nikdo
z nás neví dopředu, kolik bude která akce stát. Obec by měla takové spolky jako jsou hasiči
podporovat.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši
15.000 Kč SDH Ješov na pořádání kulturně společenských akcí.
Hlasování: 8 – 1 /Navara/ - 0.
Ochrana vodních zdrojů
Kolem Střemeníčka hospodaří zemědělci na pozemcích, hnojiva se dostávají do vodních zdrojů,
jednat o vytvoření ochranných pásem, aby se omezily některé způsoby hospodaření.
Ing. Ellner: podle předběžných informací je třeba oslovit hydrogeologa, ten navrhne, co se smí a co
ne, to je zahrnuto do podmínek hospodaření.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká pověřuje starostu obce k zajištění podkladů pro vytvoření
ochranného pásma vodního zdroje v k.ú. Střemeníčko. Hlasování. 9 – 0 – 0.
Ing. Vronka. Požaduje projednání zápisu z kontrolního výboru
Lakomý: bod nebyl zařazen do programu.
Ing. Vronka: podle zákona o obcích mohu podávat návrhy na projednání v zastupitelstvu.
14. Diskuse:
Vyroubal: v Ješově u kříže je umístěn informační panel. Je rozbitý. Mohl by se posunout o cca 4 m
k obci.
Lakomý: o poškození mě informovala p. Doleželová, byl jsem na místě, náklaďák se dřevem najel
kolem přímo na panel. S člověkem, kterému se dřevo vezlo, nebyla komunikace, proto zítra přijede
Policie, aby zjistila pachatele. Kdyby řidič přišel, řekl, stalo se to, mohli jsme se domluvit na
opravě.
Ing.Vronka: v sobotu máme akci na úklid , zajištění kontejneru platí?
Lakomý: ano
Ing.Vronka: mohl by se zřídit email např. podklady@obec-luka.cz, ze kterého by byly zastupitelům
posílány materiály na zastupitelstvo. Takhle se to tříští, něco posílá p. Šimíčková, něco jde z
podatelny, není to přehledné.
Požaduji, aby příští jednání řídil někdo jiný než starosta. Měl být projednán zápis z kontrolního
výboru.
Lakomý: bylo to projednáno v zastupitelstvu?
Ing.Vronka: měl byste si koupit zákon o obcích, abyste si ho prostudoval, příště vám ho přinesu.
Mlýnská: cvičící prvky na hřišti – některé mají uvolněné šrouby.
Lakomý: příští týden firma provede údržbu.
Ing.Spáčil. Pochvala za dataprojektor pro promítání materiálů zastupitelstva občanům. Připomínka
propůjčení nějakého prostoru pro uložení věcí Bouzov.vrchoviny. Někde v suchu, kam se
nedostanou myši. Dále oslovit nějakého občana z Luké, který tomu rozumí, aby se daly dohromady
vysazené stromky – ostříhání, vyvázání ke kůlům.
Ing.Vronka: pan starosta měl přichystat dokumenty pro kontrolní výbor. Máte je připravené?
Lakomý: nebyl čas.
Ing.Vronka: Kdy je nachystáte
Lakomý: nevím
Vronka. Požaduji, ať je to uvedeno v zápise.
Ing.Strašil: informoval se ohledně příspěvku TJ SOKOL, ale není určeno, co je pro sokoly a co na
provoz šaten na hřišti. V šatnách už rok nejsme, takže spotřebu elektřiny nemáme. Ve Hvozdě
platíme 30 tisíc, jediný zdroj příjmů kromě od obce byl kiosek, který nyní nemůžeme provozovat.
Možná ještě ½ roku vydržíme, ale pak nevím. Včera proběhlo jednání na hřišti, nemám z toho
dobrý pocit, zahradnice konstatovala, že je vše špatně. Bez vody a rozumného postupu budeme

hledět, že je hřiště zarostlé. Také byl s dětmi na hřišti za školou, ale to je nebezpečné pro děti, pro
sport nepoužitelné.
Lakomý: Ohledně financování, až budete potřebovat, přijďte, určitě se domluvíme. Hřiště za
školou upravíme válcem, zasypeme díry.
Ing.Vronka: kdy to plánujete, orientačně.
Lakomý: co nejdřív.
Ing.Vronka: Ohledně strategického plánu - nebylo by rozumné někoho oslovit, aby nám vyhledával
dotace na jednotlivé projekty, dotace s nulovou spoluúčastí, nemáme informace, vy možná máte,
přicházíme o dotace.
Starosta ukončil diskusi, poděkoval všem za účast na dnešním jednání a pozval je do
Javoříčka, kde 27.4.2019 proběhne pietní vzpomínka javoříčské tragédie. Ve 20,20 hod jednání
ukončil.
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