Zastupitelstvo obce L u k á, okres Olomouc
Zápis
z 22. zasedání Zastupitelstva obce Luká, konaného dne 13. prosince 2021 v 10.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Luká.
Přítomni:
dle prezenční listiny - 5 členů
Zápisem pověřena: p. Šimíčková
Ověřovatelé zápisu: p. Zapletalová, p. Vydržel
Program zasedání:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3. Podání žádosti o dotaci
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 a p. Vydržela, zapisovatelem p. Šimíčkovou. Za členy
návrhové komise navrhl p. Vyroubala, p. Kvapilovou a p. Zapletalovou
Hlasování o návrhu: 5 – 0 – 0
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu dnešního zasedání.
Hlasování: 5 – 0 – 0
2. Kontrola plnění usnesení
Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání obecního zastupitelstva přečetl p. Vyroubal.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého
zasedání zastupitelstva obce Luká.
Hlasování: 5 – 0 - 0
3. Podání žádosti o dotaci
Lakomý: Jedná se o 80 % dotaci z MMR. Letos jsme začali opravy komunikací ve
Střemeníčku a příští rok bychom chtěli opravit komunikace na návsi, kolem nádrže. Udělala
by se živice a obrubníky. Rozpočet je do 3 mil. Kč. Poté bychom chtěli zažádat na POV o
dotaci na opravu nádrže. Do budoucna kolem nádrže plánujeme parkovací stání a autobusové
zastávky po obou stranách komunikace.
Vyroubal: V mapce není řešena kanalizace, odvodnění.
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Lakomý: Ne, tam není, ale je to uznatelná položka, je zahrnuta v rozpočtu i včetně uličních
vpustí. Bude se muset udělat i rekonstrukce vodovodního řadu, je v dezolátním stavu, ale to
už půjde za námi.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Oprava
místních komunikací Luká, Střemeníčko“ dotační program: Podpora obnovy a rozvoje venkova
2022, dotační titul: Podpora obnovy místních komunikací od Ministerstva pro místní rozvoj
ČR.
Hlasování: 5 – 0 - 0
4. Rozpočtová změna
Lakomý: Čte rozpočtovou změnu /viz. příloha/. Doplnil výdajovou část o 5.700 Kč zazimování závlahového zařízení na fotbalovém hřišti.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje rozpočtovou změnu č. 9 /2021
Hlasování: 5 – 0 – 0
5. Různé
Do bodu různé nebylo nic zařazeno.
6. Diskuse
Vyroubal: Nasněžilo a naše komunikace nejsou udržované. Lidé v Ješově a v Březině si stěžují.
Chtělo by to stanovit nějakou službu.
Lakomý: Ano, při prvním sněžení jsme měli nemocného p. xxx. Projel to jednou p. xxx. Silnice
byly sjízdné. Teď ve středu už byl p. xxx v práci a prohrnul a posypal všechny místní části např.
Ješov, Střemeníčko – Prdíkov, Březinu, Javoříčko. Mám s ním dohodu, že při sněžení bude
silnice udržovat.
Lakomý: Ještě Vás chci informovat, jak pokračujeme se školou. Zítra má přijet paní z hygieny
k odsouhlasení stávajícího stavu. Pořád čekáme na připojení plynu. Věřím ale, že snad do konce
týdne nám usadí plynoměr, abychom mohli začít topit a ještě letos, popř. začátkem příštího roku
zkolaudovat.
10:25 starosta ukončil diskusi, poděkoval za účast a zastupitelům za celoroční práci.

Zapisovatel:

Ověřovatelé:
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