Zastupitelstvo obce L u k á, okres Olomouc
Zápis
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Luká, konaného dne 23. listopadu 2020 v 17.00 hodin v sále
pohostinství Luká.
Přítomni:
Omluveni:
Zápisem pověřena:
Ověřovatelé zápisu:

dle prezenční listiny - 7 členů
p. Vyroubal, p. Kvapilová
p. Šimíčková
Ing. Ellner, p. Zapletalová

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3. Stanovisko k projektové dokumentaci na akci: INFOS – OPTICKÁ SIŤ - OBEC LUKÁ
4. Různé
5. 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 Ing. Ellnera a p. Zapletalovou, zapisovatelem p. Šimíčkovou. Za členy
návrhové komise navrhl p. Vydržela, Ing. Vronku a Mgr. Martínka.
Hlasování o návrhu: 7 – 0 – 0
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu dnešního zasedání.
Hlasování o návrhu programu: 7 – 0 - 0
2. Kontrola plnění usnesení
Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání obecního zastupitelstva přečetl Bc. Navara.
Starosta upozornil zastupitele, že v úterý 24.11.bude podepisovat Smlouvu o úvěru na ZŠ a MŠ
Luká. Zastupitelé chtějí zaslat podepsanou smlouvu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého
zasedání zastupitelstva obce Luká.
Hlasování: 7 – 0 - 0
3. Stanovisko k projektové dokumentaci na akci: INFOS – OPTICKÁ SIŤ - OBEC LUKÁ
Lakomý: Na žádost zastupitelů jsme se tu ohledně tohoto tématu znovu sešli.
Já jsem byl na místech, kde firma dělá nebo dělala stavbu optické sítě.
Obec Lutotín – tam probíhají práce – spolu s položením kabelu se dělají nové chodníky a
komunikace.
Obec Dětkovice – tam se to dělá společně s elektrikou + kabel Infos – je tam vstup do
komunikací a chodníků (ty si ale vyžadují opravu) – škoda, že to tak není u nás.
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Obec Pustiměr - tam jsou práce v začátku, jsou tam vývody hadiček – chodníky tam spíš
nemají, tudíž nemají problém s rozkopáváním jako u nás.
Dál jsem se dotazoval u pracovníků, kteří se pohybují v téhle branži, zástupců firem, kteří
pokládají optické sítě – např. Spojů Šumperk, kabelový servis apod., na tuhle naši variantu
optika – vysílač – vzduchem přenos. Řekli mi, že způsob není obvyklý, oni tak řešili pouze
provizorní řešení – než byl dotažen optický kabel. Sdělili mi, že zřejmě dojde k uškrcení
přenosu dat.
Grygar: K uškrcení dat dojde maximálně tehdy, kdybych chtěl dostat maximální kapacitu
vlákna ke koncovému uživateli. Bavíme se o přípojkách 100 megabitů, tak nejsme limitovaní
radiovým přívodem. Do obce umíme dostat 1,8 gigabit, což jsou dvě optická vlákna po
jednom gigabitu. Koncový zákazník omezen nebude. Existuje metodika, která přesně definuje
co je standard sítě MGA – což jsme povinní dodržet v rámci čerpání dotace.
Od Štarnova, kde končíme s optikou, jste celkem daleko, ale nevylučuju, že v období 5 let se
optika může dokopat až sem. Náš zájem je obce scelit.
Navara: Kdyby sem např. O2 dotáhl optiku, může potom využít vaši optiku k propojení?
Grygar: Ano, to je naše povinnost.
Lakomý: Cetin – mají trubky do Slavětína a pokračuje to dál na Bouzov, jestli je tam vlákno,
to musím ještě ověřit. Do budoucna bych chtěl, aby to šlo kabelem až přímo do Luké. Od
zástupců firem O2,Vodafone, kterým jsem říkal náš záměr – řekli mi, že je to jen dočasné
řešení.
Ochranné pásmo v Luké – dodržet bezpečnou vzdálenost – vodovod - 40 cm, u splaškové a
dešťové kanalizace – 50 cm.
Grygar: Říkali jsme si, že nějaká místa, kde to nepůjde dodržet, definujeme v projektu a ve
smlouvě. Zanedbatelné procento míst určitě bude. V 95% dodržíme bezpečnou vzdálenost.
Lakomý: Můžete optický kabel dát do jednoho výkopu s kabely např. Cetinu?
Grygar: Ano, Cetin vyžaduje, aby se nikdy nešlo nad jejich kabelem, u kabelů slaboproudu
můžeme jít v souběhu.
Navara: Když jsme dělali kanalizaci, byl tu už tenkrát zástupce Infosu a chtěl tu uložit kabel.
V rámci dotace to nešlo.
Kolega odebírá Infos optiku – říkal mi, že realizace stavby byla v ulici během měsíce,
problémy žádné nebyly.
Poté jsem se bavil s panem Malákem v Litovli, jaká je situace tam – tam to tahá Bajonet.
Rozdíl 5 G a optika – dvě nesrovnatelné věci. Pokud to nepoloží Infos, tak to časem položí
O2. Byla by šílenost odmítnout tuto nabídku. Je to pro nás krok dopředu.
Martínek: Já zjišťoval informace na internetu a u odborníků. Opomíjen je ten poslední úsek
k zákazníkovi – páteřní sít a bezdrát – zákazník nemá plnou rychlost přenosu. Pokud je síť
nachystaná a tak se to potom jenom propojí (např. ze Slavětína), budeme to mít připravené.
S tím se poté mohou napojit i místní části obce.
Vronka: Já jsem určitě pro. Do budoucna bychom měli myslet na to, že když budeme dělat
opravy v obcích, uložit tam kabel – např. při rekonstrukci komunikace ve Střemeníčku.
Lakomý: Ano, tam to půjde, v dotaci není taková podmínka, která by to zakazovala. Tenkrát u
kanalizace to nešlo. Nesmíme řešit jenom Lukou, musíme myslet i na ostatní obce – jsou to
bílá místa, pane Grygar jsou tyhle obce dotované? Chci řešit i místní části, ne jen Lukou.
Grygar: Nevím, jestli to jsou bílá místa, ověřím si to. Pokud ano, můžeme požádat o dotaci ve
4. výzvě. V době, kdy se řešil projekt, tak to bílá místa nebyla. V této fázi už nemůžeme
přidávat další části obce do projektu. Zprojektovat místní části můžeme (na naše náklady) a
udělat dohodu. Při revitalizaci místních částí můžeme položit chráničky (kabely).
Lakomý: Zasíťování obcí chceme – řeknete mi nějaký termín?
Grygar: Je to otázka projekce, rozpočtu, investic a výhledů. Nedokážu Vám to teď říct.
Nemůžu Vám nic slíbit. Pokud na to nebude dotace, nebo ji nezískáme… nejsem schopen
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odpovědět. Budeme se snažit vyřešit místní části zatím tak, že uděláme projekt. Kolik je těch
5 obcí cca km?
Lakomý: Ješov cca 2200 m, Střemeníčko cca 2 km, Javoříčko cca 1 km, Březina cca 900 m a
Veselíčko cca 500 m. Celkem do 10 km.
Gragar: Jenom projekční práce nás budou stát cca 300.000 Kč. Neřeknu Vám, jestli to do 5
let bude zasíťované, ale můžeme to nachystat, při revitalizacích udělat chráničky.
Lakomý: Jednal jsem s ČEZ – do 10 let mají rekonstruovat – budou kabely v zemi. Tím chci
apelovat na dodržení vzdálenosti při výkopech.
Grygar: To je na projektantovi. Nějaká kolizní místa tam jsou.
Martínek: Čte požadavky na schválení v usnesení.
1) dodržení ochranného pásma - to se řeší ve smlouvě – některé body musíme řešit
individuálně.
2) plošné předláždění – pan Grygar upozornil na dohodu, že ne plošné předláždění, až po 2
korekci. Bude řešeno v smlouvě.
Lakomý: Při rozkopání starých chodníků a položení kabelu bychom mohli udělat rovnou
novou zádlažbu – co vy na to zastupitelé?
Zastupitelé souhlasí.
Starosta se ptá, jestli vyškrtnout tenhle bod z návrhu usnesení o plošném zadláždění.
Zastupitelé chtějí vyškrtnout.
3) vybudování komunikační sítě v ostatních místních částech obce – Infos přislíbil projekt.
Dále je do budoucna možnost napojení na kabel, který vede ze Slavětína na Bouzov.
Starosta se ptá, jestli dáme termín… Pan Grygar přislíbil projekt do 2 let.
Vronka: Revitalizace ve Střemeníčku začne kdy?
Lakomý: Příští rok budeme dělat komunikaci na Prdíkov – vede tam tf kabel, dalo by se to
tam, půjde to?
Grygar: Ano, při revitalizaci nepotřebujeme stavební povolení, abychom předpřipravili
chráničku. Stačí nám Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno s vlastníkem pozemku,
vyžádáme si místní legendu sítí, položíme chráničku.
Lakomý: Od začátku mám snahu Vás tlačit do místních částí, a proč – v Ješově je jen plyn, ve
Střemeníčku telefon, voda a kanalizace je naše, Javoříčko – telefon, voda je naše.
Inženýrských sítí tam je málo a hodně zeleně. Když teda Luká tak chci i místní části, chci
vědět termín projektové dokumentace a přislíbení pokračování dál.
Grygar: Projektová dokumentace na naše náklady do 2 let. Následná výstavba, za kolik peněz,
za jak dlouho – nedokážu Vám říci. Mohu přislíbit, že se o to budeme snažit.
4) přivedení optického kabelu místo bezdrátového připojení do 3 kal. let
Martínek: Tenhle bod bych vypustil, je tu víc firem, které to sem mohou přivést.
Grygar: Varianta umožnění pronájmu kabelu platí pouze u dotovaných akcí. Pokud to dělá
firma na vlastní náklady tak to nemusí umožnit – nebo dá vysoký nájem.
Martínek: Cetin má optiku ve Slavětíně, pokud to povede do Luké, pojedou přes Ješov.
Grygar: Museli bychom se domluvit s Cetinem na pronájmu a mohli bychom napojit Lukou.
Nájem by ale musel být rozumný.
Martínek čte návrh usnesení. V 1. podmínce ohledně dodržení ochranného pásma se
zastupitelé shodli vyškrtnout slovo bez výjimek – místa budou definovaná ve smlouvě a
budou řešena se zástupcem obce při realizaci stavby.
Grygar: Potřebuji, aby bylo v usnesení, že souhlasíte s navrženou Smlouvou o smlouvě
budoucí, ve které budou zahrnuty body, na kterých jste se teď dohodli.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká dává souhlasné stanovisko k projektové
dokumentaci, pro vydání rozhodnutí o umístění stavby k akci: INFOS – OPTICKÁ SÍŤ –
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OBEC LUKÁ, investorovi INFOS ART s.r.o., IČO: 25849638, se sídlem Barákova 2680/5, 796
01 Prostějov za podmínek:
1) Dodržení ochranného pásma pro vodovod, splaškovou a dešťovou kanalizaci,
kromě definovaných výjimek, na kterých se investor dohodne se zástupcem obce při
realizaci stavby.
2) Přípravu projektu výstavby optické sítě pro intravilány místních částí obce Luká
zajistí firma INFOS ART s.r.o. do 2 let.
3) Firma INFOS ART s.r.o. bude vyvíjet maximální součinnost při následné realizaci
stavby tak, aby sítě ve všech místních částech zprovoznila.
4) Zastupitelstvo obce Luká souhlasí s navrženou Smlouvou o smlouvě budoucí, ve
které budu zahrnuty výše uvedené body.

Hlasování: 5 – 0 – 2 (Lakomý, Ellner)
4. Různé
- není nic k projednání
5. Diskuse
- nikdo se do diskuse nepřihlásil
18:38 starosta ukončil diskusi, poděkoval za účast, popřál zastupitelům a občanům krásné
svátky a do nového roku hlavně zdraví.

Zapisovatel:

Ověřovatelé:

Starosta:

Místostarosta:
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