Zastupitelstvo obce L u k á, okres Olomouc
Zápis
ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Luká, konaného dne 9. září 2019 v 17.00 hodin v zasedací
místnosti Obecního úřadu Luká.
Přítomni:
Omluveni:
Zápisem pověřena:
Ověřovatelé zápisu:

dle prezenční listiny 6 členů
Ing. Vronka, p. Kvapilová, p. Vyroubal
p. Šimíčková
p. Zapletalová, p. Vydržel

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3. Prodej pozemků k výstavbě RD v k.ú. Luká
4. Rozpočtová změna
5. Různé
6. 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 p. Zapletalovou, p. Vydržela, zapisovatelem p. Šimíčkovou. Za členy
návrhové komise navrhl Bc. Navaru, Mgr. Martínka, Ing. Ellnera.
Hlasování o návrhu: 6 – 0 – 0
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu dnešního zasedání a požádal o doplnění bodu
Různé o - Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP
- Návrh akčního plánu rozvoje sociálních služeb na Litovelsku na rok 2020
- Plán nákladovosti soc. služeb s uvedením předpokládané výše zdrojů na rok 2020
- Implementační plán aktivit SPRSS SO ORP Litovel 2020 – 2022
- Sociodemografickou analýzu SO ORP LITOVEL 2018
- Výzkum potřebnosti sociálních služeb a služeb navazujících na Litovelsku
- Žádost o fin. příspěvek na tisk a distribuci knížky p. xxx
- Návrh na zakoupení techniky pro potřeby OÚ Luká
- Žádost p. xxx k zajištění dopravy Veselíčko – Javoříčko
- Zrušení zveřejňování zápisu ze schůzí obecního zastupitelstva na webu obce Luká
Martínek: O bodu jsme nebyli seznámeni s předstihem, necháme ho na příští zasedání.
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Lakomý: Bod se tedy ruší.
Müller: Chci Vás informovat, že si Vás budu nahrávat.
Zastupitelé souhlasí.
Hlasování o návrhu programu: 6 – 0 – 0
2. Kontrola plnění usnesení
Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání obecního zastupitelstva přečetl p. Navara.
Lakomý: k bodu 12 – Proběhlo VŘ na akci „Luká – rekonstrukce místní komunikace
k Rybníku“. Firma byla vybrána, ale Smlouvu nám z kapacitních důvodů odmítla podepsat.
Z tohoto důvodu, jsme nedostali dotaci z Olomouckého kraje z fondu POV.
K bodu 16 – Schůzka s p. xxx proběhla, byl jsem tam já a p. Navara + občané Střemeníčka. Po
vyjádření občanů p. xxx změnila názor a pronájem pozemku ani zbrojnice již nepožaduje.
Martínek: A ty dotace co dostala?
Navara: To mají na setkávání komunity.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého
zasedání zastupitelstva obce Luká
Hlasování: 6 - 0 – 0
Lakomý: Chtěl bych mezi námi přivítat nového ředitele ZŠ a MŠ Luká Mgr. Lukáše Vlčka.
Chtěl bych Vás poprosit, abychom mu dali prostor k představení a pár slov k začátku školního
roku.
Vlček: Já Vás zdravím, myslím, že mě všichni znáte. Nyní máme ve škole 123 žáků, v mateřské
škole 37 dětí a ve školní družině 25 dětí. Družina je zcela zaplněna. Na zvážení zůstává, jestli
otevřít další oddělení družiny. Musela by se zaplatit další vychovatelka, na to ZŠ nemá, je to
tedy na zvážení obce. Jinak bych chtěl poděkovat za spolupráci s obcí a věřím v další
spolupráci.
Kovář: Kolik dětí má zájem o družinu?
Vlček: Z informací od p. vychovatelky cca 15 dětí. Pokud by obec dotovala plat další
vychovatelky, mohlo by se otevřít ještě další oddělení, to je na zvážení obce.
Lakomý: Vycházejme z toho, že jsme rádi, že děti do naší ZŠ chodí, že rodiče vítají umístění
dětí v družině. Můj názor je takový, že pokud by mělo zájem cca 10 a více dětí, pokud budete
mít prostor, kde by družina mohla být, tak si myslím, že co se týče mzdových nákladů snad to
zastupitelé přehodnotí a podpoří.
Vlček: Uvidíme, jak to bude dál, podle vychovatelky p. xxx se situace mění každý rok. Příští
rok by to taky mohlo být třeba zbytečné.
Martínek: Jaká je struktura dětí? Odkud dojíždí?
Vlček: Od Litovle, Javoříčka, Polomí.
Vysloužilová: Kdy se začne přistavovat ke škole? Počítá se tam i s větší družinou?
Lakomý: Konkrétní termín zahájení přístavby nemáme, teď jsme zažádali o peníze z IT
Olomouckého kraje a uvidíme, s jakým úspěchem to dopadne. Letos se dovíme, jestli dotace
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dostaneme. Co se týče učeben, v projektu je záležitost odborných učeben, netýkalo se to
družiny, ale jak jsem mluvil s ředitelem, tak bychom měli udělat změnu projektu před
dokončením, jsou tam požadavky i ZUŠ Konice, to bychom tam měli taky zahrnout.
Lakomý: Děkuji p. řediteli, že přišel a že nás seznámil se začátkem školního roku.
3. Prodej pozemků k výstavbě RD v k.ú. Luká
Lakomý: Na ZTV byly ještě dva pozemky na prodej, o pozemky projevili zájem mladí lidé,
předpokládám, že budou mít rodinu, tudíž dojde zase k navýšení dětí ve škole a školce. Pro mě
jsou to lidé skoro neznámí, viděli jsme se asi 1 – 2 x. Podklady jste dostali?
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje prodej pozemku par. č. 154/138 o
výměře 1024 m2, v k.ú. Luká, obec Luká, za stanovenou cenu 250 Kč/m2 bez DPH, p. xxx,
xxx. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku nese kupující.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Luká schvaluje prodej pozemku par. č. 154/131 o výměře 1037 m2, v k.ú.
Luká, obec Luká, za stanovenou cenu 250 Kč/m2 bez DPH, p. xxx a p. xxx, xxx. Veškeré
náklady spojené s prodejem pozemku nesou kupující.
Hlasování: 6 – 0 - 0
4. Rozpočtová změna 7/2019
Lakomý: Abych seznámil občany, týká se to hlavně výdaje do lesního hospodářství, na silnice,
pitná voda, sportovní zařízení v majetku obce – nákup branek a údržba hřiště, tělovýchovná
činnost – navýšení elektriky na fotbalovém hřišti, navýšení odvodů do sociálního fondu –
důvodem je navýšení ceny obědu, tím i navýšení příspěvku na obědy ze sociálního fondu pro
zaměstnance obce. Výše příspěvku je 70% z ceny obědu, to je nyní 40 Kč.
Martínek: U silnic bylo navýšení z jakého důvodu? To se týká té rekonstrukce komunikace na
Veselíčko?
Lakomý: Dělá se rekonstrukce krajské komunikace na Veselíčko. S tím, že spolupracuje kraj a
obec. Je tam udělaný projekt a stavební povolení a my se SÚS jsme jednali, kdo co bude platit.
Tzn. za SÚS půjdou náklady za odstranění stávajícího povrchu, penetrace, sanace pravé a levé
strany, položení dvojřádku ze žulových kostek a zabalení živicí. Pro obec vyplynula povinnost,
odstranění stávajících obrubníků – to je majetek obce, odstranění dlaždic, nákup a položení
obrubníků. To je ze zákona, chodník je náš majetek a SÚS se nemůže podílet na těchhle
nákladech. Minulý týden mi poslali rozpočet, abychom je nebrzdili a oni mohli plynule
pokračovat, tak my se musíme podílet na financování odstranění obrubníků a uložení
obrubníků, aby oni si mohli položit dvojřádek a následně do konce měsíce října si to zabalit.
Poté přijdeme na řadu my, budeme dělat chodník po pravé straně a stání včetně vjezdů po levé
straně.
Martínek: Já jsem z toho rozpočtu nepochopil, co bude platit obec a SÚS. V tom rozpočtu to
bylo? Teď budeme odsouhlasovat jakou částku?
Lakomý: Máš ten návrh rozpočtu? Máš. Čte položky z rozpočtu.
- Vytrhání silničních obrub ležatých včetně části dlažby
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-

Položení silničního obrubníku, obrubník betonový nájezdový – do vjezdů a obrubníky
u stání.

Orientujete se v tom? Tyhle ty práce bude zajišťovat firma, která dělá rekonstrukci silnice.
Martínek: Takže ta původní částka to byl jen odhad?
Lakomý: Ano hrubý odhad. Tenhle rozpočet by měl být pro firmu zavazující. Snad částku
snížíme, tohle jsou rozpočtové ceny.
Martínek: Myslel jsem, že už když se soutěží, tak už tam by měl být rozpočet – stanovené ceny.
Lakomý: Tak by to mělo být, ale my jsme se to dozvěděli je to 14 dní, že ty obrubníky nemůžou
platit SÚS, kdyby se udělala soutěž, je to na 2 – 3 měsíce a tím pádem bychom přišli o těch 6
mil. Kč. Rozumíte tomu?
Martínek: Takže došlo k tomu, že SÚS nebude platit obrubníky a tím je to navýšené.
Lakomý: Ano. Poté budeme dělat soutěž na zhotovení chodníků, parkovacích míst a vjezdů.
Martínek: Jak to vychází časově?
Lakomý: Možná ještě letos.
Martínek: Myslím, abychom nepřišli o ty dotace.
Lakomý: To jsou dotace SÚS, na to my dotace nedostáváme.
Navara: Navýšení u pitné vody, to je co?
Lakomý: To bylo navýšení ceny podle uzavřené smlouvy s AQUA Styl.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje rozpočtovou změnu č. 7/2019.
Hlasování: 6 – 0 – 0
Lakomý: Ještě je potřeba vzít na vědomí rozpočtovou změnu č. 5, 6 /2019. Jedná se o zakoupení
sekačky na hřiště Luká – zastupitelé byli informováni. Navýšení o 1200 Kč na úhradu elektřiny
na hřiště Luká.
Kovář: Z jakého důvodu? Když se tam nehraje?
Navara: Je tam zavlažování, čerpá se tam voda.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 5 a 6/2019.

5. Různé
a) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
Lakomý: Je to pro katastr Bouzov, pozemek máme ve společném jmění s obcemi Hvozd,
Bouzov, Ludmírov a Luká. Bude se tam ukládat kabel. Materiál máte?
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti IE-12-8003639/VB/21 s ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín, zastoupená společností ENPRO Energo s.r.o, IČO 28628250, se sídlem
Pavelkova 18a, 779 00 Olomouc a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Hlasování: 6 – 0 - 0
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b) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP
Lakomý: Dále tady máme dokumenty sociálních služeb Litovel. Jste seznámeni, musíme je vzít
na vědomí.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká bere na vědomí Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb SO ORP Litovel 2020-2022.
c) Návrh akčního plánu rozvoje sociálních služeb na Litovelsku na rok 2020.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká bere na vědomí Návrh akčního plánu rozvoje
sociálních služeb na Litovelsku na rok 2020 a Plán nákladovosti sociálních služeb s uvedením
předpokládané výše zdrojů na rok 2020.
d) Plán nákladovosti soc. služeb s uvedením předpokládané výše zdrojů na rok 2020
Implementační plán aktivit SPRSS SO ORP Litovel 2020 – 2022.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká bere na vědomí Implementační plán aktivit SPRSS
SO ORP Litovel 2020 – 2022.
e) Sociodemografickou analýzu SO ORP LITOVEL 2018
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká bere na vědomí Sociodemografickou analýzu SO
ORP LITOVEL 2018.
f) Výzkum potřebnosti sociálních služeb a služeb navazujících na Litovelsku
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká bere na vědomí Výzkum potřebnosti sociálních
služeb a služeb navazujících na Litovelsku.
Hlasování bod b) – f): 6 – 0 - 0
g) Žádost o finanční příspěvek na tisk a distribuci knížky p. xxx
Lakomý: Žádost je na částku 8.000 Kč, je to materiál z období 50ti let fotbalu.
Mlýnská: Kniha je vytištěná 2 dny, náklady se vyšplhaly na 22 tisíc korun, prodávat ji chceme
za 150 Kč. Je tam historie fotbalu od roku 1970, šachy, stolního tenisu.
Lakomý: Je to takové připomenutí historie.
Navara: Podporovali jsme i publikace vycházející na Ješově.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na tisk a
distribuci knížky „Historie sportu v Luké“ p. xxx, xxx, v částce 8.000 Kč. Zastupitelstvo obce
Luká schvaluje zařazení této částky do rozpočtové změny č. 7/2019.
Hlasování: 6 - 0 - 0
h) Návrh na zakoupení techniky pro potřeby OÚ Luká
Lakomý: S p. Navarou jsme absolvovali návštěvu u firmy Šálek, kde nabízí traktor víceúčelový,
je to stroj, na který se dá nasadit zařízení jak na zimní údržbu, tzn. pluh, kartáč, posypové
zařízení – to co potřebujeme k údržbě chodníků. Dále se tam dá nasadit žací ústrojí na sečení
trávy, zapřáhnout kontejner, především na bioodpad – ten by se nám hodil do jednotlivých
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místních částí. Dále hydraulická ruka na sečení břehů. Využití je maximální. Předností je
vytápěná kabina. Tuto objednávku bychom měli učinit ještě letos.
Navara: Ano, aby to bylo na letošní zimu. Je to třicítka traktor, firma Prostějov, v ceně je i
joystick na ovládání boční sekačky, vývod hydrauliky dozadu i dopředu – na radlici.
Nyní chceme koupit pouze výbavu na zimu, přední radlici, smeták, posyp k udržení chodníků.
Je to naceněno na šířku 120 cm, jako jsou chodníky. Do budoucna můžeme postupně dokupovat
doplňky. Letos na základě nařízení EU, končí s výrobou naftových motorů, tzn. poté budou už
jen benzínové. Vypadá moc dobře. Rychlost je 35 km/hod. Firma je taky dobrá. Zajišťují servis
i údržby.
Kovář: Ten už měl být dávno koupený.
Lakomý: Cena je nastřelená 700 tis. Kč, je to ještě ve vyjednávání, dá se předpokládat, že cena
bude nižší. Teď ale chceme pořídit jen traktor s výbavou na zimu, žací ústrojí by přišlo na řadu
až příští rok.
Martínek: Nevím, co tam vše bude za tu cenu, ta částka se pak upřesní?
Navara: Dají nám pak konkrétní nabídku.
Lakomý: Teď budeme schvalovat záměr, až budeme mít konkrétní cenu i s adaptéry, pak
budeme schvalovat koupi.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje záměr koupě traktoru na údržbu obecních
ploch.
Hlasování: 6 - 0 - 0

ch) Žádost p. xxx k zajištění dopravy Veselíčko – Javoříčko
Lakomý: Občané z Veselíčka nyní nemají zajištěnou autobusovou dopravu a musí docházet na
autobus do Javoříčka.
Laššáková: Chodíme se synem pěšky ráno do Javoříčka, odpoledne zpět, cesta má být uzavřená
2 měsíce, mám zdravotní problémy a odmítám chodit do Javoříčka a zpět pěšky. Požaduji
náhradu dopravy.
Lakomý: Jednal jsem s firmou ARRIVA MORAVA, a.s., že by autobus zajížděl do Veselíčka,
řidič nemůže couvat, a neotočí se tam. Byli tam zástupci z Arrivy a ti rozhodli, že ne.
Laššáková: Já jsem mluvila se zástupci Arrivy a ti mě odkázali na starostu obce. Já jsem jediná
v obci pracující, můj syn jezdí do Olomouce do školy. Každý den chodíme do Javoříčka a zpět.
Proběhla bouřlivá diskuse mezi občany.
Lakomý: Takže se jedná hlavně o ráno, to je na 6 hodin v Javoříčku?
Laššáková: Ano, já i syn jezdíme ráno v 6 hodin, odpoledne se vracím různě.
Navara: Je to na Arrivě, řidič mi řekl, že mají v interním předpise, že pokud sedí v autobuse
jeden člověk, tak on nesmí couvat. Kdyby ten řidič tam jel, tak je to na jeho odpovědnost. Arriva
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usoudila, že otáčení není bezpečné. Pokud zastupitelé to schválí, jsme ochotni ráno posílat
obecního zaměstnance, který Vás do Javoříčka odveze. Odpoledne je to nereálné.
Laššáková: Takže já ráno s kopce se svezu a odpoledne zase půjdu pěšky. No to je výborný.
Martínek: Ten autobus tam jezdil kolikrát denně?
Laššáková: 4x
Navara: Náš zaměstnanec tam nemůže čekat u každého spoje. To nejde. Neví, kterým spojem
kdo přijede.
Laššáková: Já Vám klidně napíšu SMS, kdy přijedu.
Navara: Ale tady nejde jen o Vás, jde o všechny občany Veselíčka.
Laššáková: Já nemůžu chodit a do kopce chodit můžu?
Proběhla diskuse v osobní rovině.
Martínek: Nešlo by, aby ten autobus jel do Veselíčka a přes Březinu zpět do Javoříčka?
Navara: Ale to musí schválit Arriva a ta to neschválí.
Lakomý: Arriva možnost na Březinu neschválí. Odmítli i otáčení ve Veselíčku. Jediné řešení
bylo udělat zastávku v Javoříčku. Já chápu tvé zdravotní problémy, můžeme to vyřešit alespoň
tím ranním spojem, kam by Vás vozil obecní zaměstnanec obecním autem.
Martínek: Myslím si, že jestliže obec způsobí, to že tam se omezí provoz, tak by měla zajistit
alespoň dva spoje, tam a zpět.
Lakomý: Pozor, to nezpůsobila obec, to způsobil kraj, ten dělá komunikaci.
Navara: Přišlo na obec Rozhodnutí Arrivy, kde nám dávají na vědomí, že zastávka Veselíčko
náves a Březina rozcestí je zrušena bez náhrady. A my můžeme udělat jen to, že hledáme řešení
a nabízíme ti možnost ranního spojení obecním autem. Další nebude v našich silách.
Kovář: Není ve Veselíčku nějaký ochotný důchodce, kterému by se zaplatily náklady, aby pro
občany jezdil?
Laššáková: To nepřipadá v úvahu, nebudu každý den chodit a hledat, prosit, kdo pro mě přijede
a zaveze.
Navara: Jiné řešení z toho asi nevzejde, naše řešení je vstřícné.
Laššáková: Nikoho z Vás to nezajímá, já nesmím chodit túry, nebudu prostě chodit pěšky.
Proběhla bouřlivá diskuse mezi občany.
Lakomý: Máme tu návrh, že ranní spoj Vám poskytneme obecním vozidlem.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje zřízení náhradního spoje obecním
vozidlem v 5:50 mezi Veselíčkem a Javoříčkem, z důvodu uzavírky silnice a výluky
autobusových spojů /zřízení náhradního spoje pro dopravu občanů v pracovní dny/, od
11.9.2019.
Hlasování: 6 – 0 – 0
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6. Diskuse
Martínek: Jak je to s projekty, které jsme na letošní rok plánovali, které jsou reálné?
Lakomý: Ano, příjmy máme, ale teď budeme mít tu spoluúčast na opravě komunikace –
chodníky. Jestli chceme to dílo realizovat letos – chodníky, parkovací stání a asfalt k p.
Spurnému, tak nevím, jak nám vyjdou peníze. Navíc chceme kupovat ještě ten traktor.
Uvidíme ještě v listopadu a prosinci.
Martínek: Byla naplánovaná Březina, Střemeníčko – náves,…
Lakomý: Střemeníčko, tam je udělaná částečná studie, bylo by vhodné abychom se já, vy a
občané sešli a dali bychom to dohromady.
Martínek: Ješov, jak jsme plánovali opravu těch přístupových cest?
Lakomý: Oprava k paní xxx je hotová.
Martínek: Balená?
Lakomý: Ne, to by bylo moc peněz.
Martínek: Aby to nevyšumělo do ztracena,…Měli jsme plán, bavili jsme se o nějakém typu
povrchu.
Pluháček: Na revitalizaci bylo v plánu 1.7 mil Kč.
Lakomý: Ano.
Martínek: A to Veselíčko padá? Ten intravilán?
Lakomý: To nepadá, ale nemáme dostatek fin. prostředků.
Pluháček: V rozpočtu bylo zhruba 400.000 Kč – na kontejner na velkoobjemový odpad a
vlečku za traktor.
Navara: Místo toho budeme kupovat tenhle traktor.
Pluháček: Tím chci říct, že celkový náklad na traktor není 700 tis. Kč, ale navýšení o 300 tis.
Kč. Na revitalizaci bylo v plánu 1.7 mil Kč.
Lakomý: Ano, ale museli jsme zaplatit ještě projekt včetně chodníků na Hvozd a na
meteorologickou stanici – realizační projekt.
Růžička: Ohledně kanálu v koutě, je tam teď značka, aby tam nebyla díra.
Lakomý: Máme litinovou mříž, dáme ji tam.
Vysloužilová: Oprava workoutu? Jsou tam lístky mimo provoz, ale děti na to lezou.
Lakomý: Byl přivolaný stavební dozor, zjistil, že je to opravdu v havarijním stavu, daly se
lístky „mimo provoz“, firmu jsme vyzvali k opravě, ti by to do dvou dnů měli opravit. Už je
to několik týdnů a nic se neděje. Vypadá to, že si to budeme muset opravit sami a poté jim to
dát k náhradě.
Kovář: Byla podaná reklamace?
Lakomý: Ano, odstranili akorát ty šlápoty, ale na opravu prvků na to nereagovali.
Budeme to muset zabezpečit, aby děti na to nelozily, dokud se to neopraví.
Martínek: V Ješově stále trvá problém s kolotočem.
Vysloužilová: Dnešní zastupitelstvo nebylo v emailu, je to problém posílat a hlásit
s předstihem třeba týden předem?
Šimíčková: Je to vyvěšeno na úřední desce ve všech vesnicích, na email jsem to neposílala.
Vyhlášeno to bylo.
Pluháček: Bude se realizovat rozhlas?
Lakomý: Mám dvě nabídky firmu Bartek a Empemont, ještě oslovíme jednu firmu, abychom
měli 3 firmy a poté vybereme. Určitě do toho půjdeme.
Pluháček: Ještě se měla dělat cesta Luká – šatny.
Lakomý: Řešíme to s firmou Porr, která bude dělat cestu se SÚS na Veselíčko, na základě
koordinace prací, aby nám udělala cestu k p. xxx, cestu u hřiště.
Pluháček: Další cesta byla na Ješovský areál a měl se tam položit elektrický kabel.
Lakomý: Máme září, dá se asfaltovat v říjnu, v listopadu, ještě vyčkejte. Tyto věci, co se týče
ke hřišti, k panu xxx a Ješov, to se udělá.
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Pluháček: A Ješov počká.
Lakomý: Je to vše o penězích.
Pluháček: Bylo to v rozpočtu zahrnuto. A jsou tam věci, které se dělat nebudou, tak tam
přebytek bude. Nebude se dělat cesta přes Březinu, k Pančáku,…
Lakomý: Taky jsme počítali s příjmy z lesů, cena spadla,..
Pluháček: Příjem z lesů je o milion větší než jsme počítali.
Lakomý: Ale jsou náklady, velké. V minulých letech byl zisk daleko větší. Je to vše ve fázi
rozpracovanosti a uvidíme, jak na tom budeme s financemi na konci září. Pak můžeme
plánovat. Naplánovali jsme toho spousty, ale abychom se nedostali do fin. problémů.
Pluháček: Když si spočítám čísla, které se nedělají, tak si myslím, že by se to tak stát nemělo.
Po ukončení diskuse starosta poděkoval za účast zastupitelům i občanům, pozval je na
slavnostní otevírání fotbalového hřiště 28.9. a divadlo, které se bude konat v pohostinství Luká
20.9.2019. V 18.40 hod. jednání ukončil.

Zapisovatel:

Ověřovatelé:

Starosta:

Místostarosta:
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