Zastupitelstvo obce L u k á, okres Olomouc
Zápis
z 23. zasedání Zastupitelstva obce Luká, konaného dne 15. února 2022 v 17.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Luká.
Přítomni:
dle prezenční listiny - 7 členů (p. Zapletalová, a Ing. Ellner omluveni)
Zápisem pověřena: p. Šimíčková
Ověřovatelé zápisu: Ing. Vronka, Mgr. Martínek
Program zasedání:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3. Rozpočtová změna
4. Schválení výsledku VŘ „Obnova lesních porostů po
kalamitách“
5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
6. Výběrové řízení na pronájem parkoviště Javoříčko
7. Žádost o odprodej pozemku v k.ú. Ospělov
8. Žádost o dotaci Bouzovská vrchovina, z.s.
9. Žádost o finanční příspěvek Speranza 2005 z.s.
10. Pronájem pozemku v k.ú. Luká
11. Různé
12. 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. Vronku, Mgr. Martínka, zapisovatelem p. Šimíčkovou. Za členy
návrhové komise navrhl p. Vyroubala, p. Kvapilovou a p. Vydržela.
Hlasování o návrhu: 7 – 0 – 0
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu dnešního zasedání, do bodu Různé navrhl –
stanovení ceny za odkup pozemků ve spoluvlastnictví obcí od ostatních spoluvlastníků
v objemu 3280 m2 za cenu, která je navrhovaná na základě valné hromady ve výši 20 Kč.
Lakomý: Kdo souhlasí s navrhovaným bodem?
Hlasování: 7 – 0 – 0
Hlasování o programu:
Hlasování: 7 – 0 – 0
2. Kontrola plnění usnesení
Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání obecního zastupitelstva přečetl Bc. Navara.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého
zasedání zastupitelstva obce Luká.
Hlasování: 7 – 0 - 0
3. Rozpočtová změna
Lakomý: Čte rozpočtovou změnu /viz. příloha/.
Doplnil – výdajová část - navýšení částky na úhradu prací v porostech poznamenaných
kůrovcovou kalamitou, jedná se o 4 ha, ve výši 2.360.000 Kč. V rozpočtu byly zahrnuty
pouze práce, které předpokládáme v průběhu roku, na toto jsme zapomněli. Částka bude
hrazena ze SZIF.
Další položka je ZŠ, navýšily se výdaje za elektriku, plyn a probíhá dovybavení školky
nábytkem – cca 700.000 Kč.
Dále na vědomí - změna čísla položky rozpočtové skladby.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2022.
Zastupitelstvo obce Luká bere na vědomí informaci o změně čísla položky rozpočtové skladby
č. 1345.
Martínek: Vybavení MŠ se bude doplňovat?
Lakomý: Ano, bude se dokupovat nábytek.
Hlasování: 7 – 0 - 0
4. Schválení výsledku VŘ „Obnova lesních porostů po kalamitách“
Lakomý: Vybíráme dodavatele (ze tří nabídek – přednost dostala nejlevnější firma) na obnovu
lesních porostů po kalamitách, jedná se o lesy stáří do 40 let. Byl tam pracovník z agentury a
naznal, že porosty splňují podmínky projektu likvidace a následné obnovy. Dotace je 100 %
hrazená ze SZIF. Máme vybranou firmu, nachystanou smlouvu, nyní to musíme schválit.
Vyroubal: Mě se to nelíbí, já bych počkal.
Lakomý: Ano, je to 2,5 mil. Kč, které budeme muset nejdřív zaplatit (platba by proběhla až
příští rok), poté nám budou do 4 měsíců zaslány ze SZIF zpět, ale budou volby, nové
zastupitelstvo, budeme je tak zatěžovat?
Vydržel: To by dělal Hanzlík? Ten je osvědčený.
Lakomý: Ano.
Martínek: Teď je otázka, jestli to teď neschválíme, nebude poté problém sehnat ty peníze?
Budou ty možnosti stejné?
Lakomý: To nevíme.
Vydržel: Nemá cenu čekat. Akorát to zaroste.
Lakomý: Týká se to úklidu porostu, rozfrézování, oplocení, výsadba listnáčů (dub, buk).
Navara: Pokud se jedná o 100%ní dotaci, tak to příští zastupitelstvo moc nezatíží, budou s tím
muset počítat (peníze jim do 4 měsíců přijdou zpět). Kdybychom to teď neudělali, tak by je to
mohlo přijít na daleko víc peněz. Čím víc zalesníme, tím lepší.
Martínek: Vidím to stejně. Poté to může být pro obec větší zátěž.
Vronka: Já jsem pro. Kdyby mělo nové zastupitelstvo problém s financováním, jdou ty 4 měsíce
překlenout úvěrem.

Lakomý: Dotace bude schválená na základě podpisu smlouvy s dodavatelem prací. Poté se
podepisuje smlouva se SZIF.
Vronka: Nemůže se stát, že pak žádné peníze nedostaneme?
Lakomý: Ne, SZIF souhlasí se 4 ha, jak je to ve smlouvě, jeden projekt už takhle proběhl.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje dodavatele na obnovu lesních porostů
stáří do 40 let „Obnova lesních porostů po kalamitách“ s firmou 2HProForest, s.r.o. Bouzov 2,
783 25, IČO: 25376560, zastoupená p. Vladimírem Hanzlíkem, za cenu 2.366.760 Kč a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování: 6 – 1 (Vyroubal) – 0
5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Lakomý: Jedná se o uložení elektrického kabelu k pozemku, kde se bude stavět RD (za xxx).
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8022897/VB/001 Luká, p.č. 154/143 –
připojení kNN s firmou ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405
02 Děčín, zastoupená na základě plné moci firmou Emontas, s.r.o., IČO: 25883551, se sídlem
Jiráskova 1273/7a, 779 00 Olomouc a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Hlasování: 7 – 0 – 0

6. Výběrové řízení na pronájem parkoviště Javoříčko
Lakomý: V minulých letech byla cena stanovena 180.000 Kč, minulý rok byla cena ponížena
(COVID). Jakou cenu dáme letos? Nevíme, jaká bude situace.
Martínek: Nejde tam dát závora?
Lakomý: O tom jsem uvažoval, ale museli bychom udělat i boční zátarasy.
Vydržel: 150.000 Kč.
Vyroubal: 100.000 Kč a poté uvidíme, jaké budou nabídky.
Vronka: Dát tam nějakého spolehlivého zaměstnance?
Lakomý: Znáš někoho?
Martínek: Kdybychom věděli, jaká je návštěvnost v jeskyních - podle toho bychom to mohli
odvodit. Nebo tam dát sčítací kamerku.
Zastupitelé se shodli na částce 150.000 Kč. Vybrali p. Vydržela, Ing. Vronku a Mgr. Martínka
do výběrové komise.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje vyhlášení výběrového řízení na pronájem
parkoviště v Javoříčku na rok 2022 s minimální cenou ročního pronájmu 150.000,- Kč/vč.
DPH. Do výběrové komise schvaluje p. Vydržela, Ing. Vronku a Mgr. Martínka. Termín pro
podání nabídek je stanoven od 1.3.2022 – 21.3.2022.

Hlasování: 7 – 0 – 0
7. Žádost o odprodej pozemku v k.ú. Ospělov
Lakomý: Žádost podal xxx z Ospělova, chce pozemek o velikosti 2446 m2, má RD a
pozemek vedle. Tento pozemek chce koupit a je domluven se starostou obce Ludmírov, že
část pozemku nechá obci Ludmírov, aby si tam mohla obec zřídit točnu. Starosta Ludmírova
mě taktéž žádal, abychom tento prodej projednali.
Martínek: Nebudeme tento pozemek potřebovat v rámci pozemkových úprav? Nebude o něj
mít někdo zájem?
Lakomý: Stát. S tím souvisí i bod Různé – se společností Bouzovské lesy řešíme, že
pozemky, které nejsou lesní, by se převedly do vlastnictví obcí. Na našem k.ú. máme 7205
m2 na Březině – mají tam podíl všechny obce (Luká, Ludmírov, Hvozd, Bouzov) a my zase
máme podíl na pozemcích v jejich katastrech, takže proběhne převod pozemků na základě
podílů jednotlivých obcí. S tímto převodem souvisí i postoj zastupitelů z Ludmírova, pokud
vyhovíme požadavku xxx a starosty Ludmírova, tak nám nebudou blokovat převod pozemků.
Cenu určujeme my, ale na valné hromadě jsme se dohodli na ceně 20,- Kč/m2.
Martínek: předmětný pozemek je vedený jako jaká plocha?
Navara: Orná půda, není to intravilán.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje zveřejnění záměru o prodeji pozemku
parc.č. 4/3 o výměře 2446 m2, v k.ú. Ospělov, obec Ludmírov.
Hlasování: 6 – 1 (Vyroubal) – 0
8. Žádost o dotaci Bouzovská vrchovina, z.s.
Lakomý: Bouzovská vrchovina chce po obci 10.000 Kč na činnost – výsadba, lavičky,
přednášky, výstavy. Dáme jim to v plné výši?
Vronka: Peníze zůstanou ve vesnici, co se tu tvoří, děláme tady, za normálních okolností
děláme výšlap.
Vydržel, Navara: Ano.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje poskytnutí příspěvku na činnost v roce
2022 žadateli Bouzovská vrchovina, z.s., ve výši 10.000 Kč.
Hlasování: 7 – 0 – 0

9. Žádost o finanční příspěvek Speranza 2005 z.s.
Lakomý: Na činnost a provoz žádají 50.000 Kč. V žádosti jsou uvedeny aktivity, které se už
neprovozují – Stonožka, Lukovské dámy – ty chodí na DPS, Notička, ….
Navara: Už jsem to říkal několikrát, postavil se dům a teď ho dotujeme my. Veškeré aktivity
co tam jsou, se dělaly dříve na obci. Cvičit jógu můžou v tělocvičně. Pokud chtějí mít takové
aktivity, tak na sebe musí vydělat. Slibovali kroužky - španělština, italština, sestry už tu skoro
nevidíme, xxx, xxx, kde jsou? Vykašlali se na to a nechali tam pana xxx samotného. Já ho na
jednu stranu chápu, ale proč by to vše měla dotovat obec – máme svého dost – lesy, přistavená
školka, náklady se zvyšují.

Vydržel: Dal bych jím polovinu, ať se začnou snažit, najdou nějakou činnost, která jim peníze
vydělá.
Vyroubal: Já bych jim dal celou částku. Není to tak podstatné, tady řešíme prodej pozemku za
20 Kč, kde ztratíme půl milionu Kč.
Navara: Nás to ale stálo už skoro milion, dalo se jim dřevo, koupila se krytina, dům není náš….
Vyroubal: To nás stálo určitě víc.
Navara: Hasiči nevyvíjí činnost, nic nedostanou, fotbalisti hrají a kolik dostávají peněz, ti
nedělají skoro nic a dostanou 50.000 Kč?
Vronka: Dům je velký, krásný, dá se tam vymýšlet spoustu věcí, kdyby chtěli, vydělají si na
sebe.
Martínek: Já bych je taky podpořil, ale je fakt, že by je chtělo nějak motivovat, vymyslet, jak
by se to mohlo využít – školení, škola, školka,…
Vronka: Dům je čí?
Lakomý: Církve.
Navara: Loni jsme jim dali 30.000 Kč.
Vronka: Proč nepřispívá církev?
Mlýnská: Ta se stará jedině o revizi komínů
Vronka: Je to církve, založili si spolek, obec financovala výstavbu, a teď dotuje provoz?
Nerozumím tomu. Takže Speranza si to pronajímá?
Navara: Ne, ta to jen užívá.
Lakomý: Na katastru to je majetek církve, že?
Pinkava L.: Nebyl to vždy majetek církve, pokud si vzpomínám, dali jsme jim velký balík
peněz, platily se krovy, celá střecha. Slibovali, že budou učit hru na klavír, jeptišky budou učit
jazyky – sliby se měly sepsat, nyní bychom věděli a mohli bychom argumentovat, co vše mělo
být a není.
Lakomý: Co se týče slíbených aktivit, které teď nejsou – sestry jsou v Itálii a v ČR jich je pár.
Zájem stále mají, ale zatím se nic neděje. Jejich aktivity jsou pro děti přínosem.
Pinkava L.: Měl tu být mladý kolektiv sester, které měly být přínosem pro obec, bydlet tu a učit
hru na hudební nástroje, jazyky, apod.
Navara: Taky se měli starat o seniory. Teď se musíme rozhodnout, jestli jim ty peníze dáme,
příští rok budou chtít zase víc.
Martínek: Nebylo by špatné domluvit si schůzku s někým, kdo rozhoduje tady o tomto majetku
(kdo ho spravuje) a pobavit se s ním, co má v plánu do budoucna. Je to v zájmu obce.
Lakomý: Promluvím s farářem a se sestrami, myslím si, že ty to dokážou rozhýbat.
Vronka: Když to shrnu, tak teď je tam jen jóga?

Lakomý: Bývají tady i karmelitky – přes léto tu jsou měsíc, to je velký přínos pro děti.
Martínek: Dal bych polovinu, obec taky může mít nějaký nápad, co dál, domluvit se na jednání
a spolupracovat.
Vyroubal: Dal bych min. 30.000, - co bylo loni.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje poskytnutí příspěvku na činnost spolku a
provoz SVC v roce 2022 žadateli Speranza 2005, z.s., ve výši 30.000 Kč.
Hlasování: 7 – 0 – 0

10. Pronájem pozemku v k.ú. Luká
Lakomý: Záměr byl zveřejněn, žadatelka využívá pozemek k parkování a přístupu k domu.
Vronka: Kde to je? Jaká je to plocha?
Lakomý: Jak je teď Mačkal, cca 200 m2.
Vydržel: Navrhuji roční částku 500,- Kč.
Zastupitelé souhlasí.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje pronájem pozemku par.č. 20/4, zahrada o
výměře 208 m2 v k.ú. Luká, obec Luká, paní xxx, Luká xxx, za cenu 500,-Kč/rok.
Hlasování: 7 – 0 – 0

11. Různé
Stanovení ceny za odkup pozemků ve spoluvlastnictví obcí od ostatních spoluvlastníků
Lakomý: Pořád v zastupitelstvu probíráme prodeje pozemků, kde máme spoluvlastnický podíl.
Dochází k neshodě u ceny prodeje pozemků. Domluvili jsme se, že nelesní pozemky ve
spoluvlastnictví 4 obcí (Bouzov, Ludmírov, Hvozd a Luká) se převedou do majetku obce,
v jejímž katastru leží. U nás se jedná hlavně o pozemky na Březině. Velikost těchto pozemků
je 7205 m2. Z toho je 6025 m2 podíl Hvozdu, Bouzova a Ludmírova. Když tohle odpočítáme
a připočítáme naše podíly na jejich katastru, vyjde nám plocha 3943 m2 co dostaneme. My ale
chceme na Březině celých 7205 m2 - to musíme doplatit, 3800 m2. Na valné hromadě jsme se
domluvili na částce 20 Kč/m2. Jedná se o pozemek směr Březina, na kopci, jak se skládkuje
dřevo.
Dnes přišlo Rozhodnutí o zahájení pozemkových úprav k.ú. Březina a k.ú. Veselíčko. Pozemky
budeme potřebovat. Nyní musíme stanovit cenu pro výkup podílu za 1m2, poté nám JUDr.
Jansa udělá smlouvu na převod pozemků.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje zrušení podílového spoluvlastnictví obcí
Bouzov, Hvozd, Ludmírov a Luká k pozemkům vymezeným v příloze k tomuto usnesení, a

vypořádání tohoto podílového spoluvlastnictví tak, že obec Luká se stane výlučným
vlastníkem těch pozemků v k.ú. Březina, které jsou uvedeny v této příloze, a současně vyplatí
obcím Bouzov, Hvozd a Ludmírov podle velikosti jejich spoluvlastnických podílů na těchto
pozemcích v k.ú. Březina částku 20,-Kč/m2 z té výměry těchto pozemků, která by v případě
jejich reálného rozdělení připadla těmto ostatním obcím s tím, že tyto ostatní obce současně
vyplatí obci Luká stejnou částku z té výměry ostatních pozemků uvedených v příloze k
tomuto usnesení, která by v případě jejich reálného rozdělení připadla obci Luká.
Hlasování: 6 - 1 (Vyroubal) - 0
12. Diskuse
Vyroubal: Pozemkové úpravy - řeklo se, že se budou dělat všechny obce, najednou místní
části vypadly. Jedná se mi konkrétně o Ješov, ale vypadlo i Střemeníčko, Javoříčko.
Martínek: Musí se sehnat dostatečné množství pozemků - je potřeba víc než 50 % a jejich
majitelů, kteří souhlasí s úpravami.
Vyroubal: Já vím jak to funguje, ale neřešilo se to v Ješově, v Javoříčku, v Březině, ve
Veselíčku.
Lakomý: Pan xxx. dal dohromady seznam vlastníků, kteří nám zaručují víc než 50%
pozemků. Vlastníky jsem obcházel, s některými se nemůžu domluvit a čekám na jejich
souhlasné stanovisko, poté to můžu dát na pozemkový úřad. Upozorňoval jsem je, že pokud
do toho Ješov nepůjde, můžeme zapomenout na cestu z Luké na Ješov.
Vyroubal: Nevím o tom, že by někdo občany obcházel.
Lakomý: Ano, já je obcházel. Někteří váhají, někteří nechtějí.
Martínek: Formulace toho textu, který je ze zákona daný není šťastná. Řada lidí se toho
zalekne, schvalují, že zanikají původní pozemky a oni to nechápou, že takový je postup.
Uvítali by, kdyby jim to vysvětlil někdo z pozemkového úřadu.
Pinkava L.: Je potřeba to říct lidem na rovinu, že ze zákona skutečně dostanou jiné parcely na
jiném místě, že budou mít jiné parcelní číslo a my sbor zástupců musíme zajistit, aby lidé
dostali stejné m2.
Martínek: Zásadní v tomhle je, aby proběhlo veřejnější zasedání, aby ten člověk dostal větší
důvěru. Dále by se měl někdo zaručit, asi starosta, že na to bude dohlížet.
Lakomý: Na to bude dohlížet zvolený sbor zástupců.
Pinkava J.: Ohledně schůzky se zástupcem z pozemkového úřadu si nemyslím, že budou
ochotni dělat neformální setkání, ale hlavně, ocitují Vám zákon a v tom zákoně je, že tam
může být rozdíl 10% ve výměře. K tomu nesmí dojít. Každý kdo vstoupí do pozemkových
úprav musí dostat stejné m2, s kterými do pozemkových úprav vstupoval, mohou být jinde
situované, ale stejné m2. Zákon mluví jinak a když to občanům řeknou, tak je to zbytečně
vystraší.
Lakomý: Budu ještě jednat znovu s těmi majiteli, kteří se ještě rozhodují a pojedu ještě znovu
na Úsovsko a.s.
Martínek: Další problém je, že některým vyhovují aktuální umístění pozemků a byli by
neradi, kdyby se jim pozemky přesunuly jinam. Dají se dát nějaké záruky?
Pinkava L.: Kdo nevstoupí do pozemkových úprav, zůstanou mu stávající pozemky.
Lakomý: Tohle ještě doladíme, věřím, že se to podaří. Pozemkové úpravy byly zahájeny v
Březině i Veselíčku.
Vyroubal: Já jsem slyšel, že už skončily. Prý doposud nebyla podaná žádost na ostatní části,
takže se budou dělat jen pozemkové úpravy Luká, Veselíčko, Březina.
Lakomý: To si nemyslím.
Vysloužilová: Původní dětské hřiště co bylo u školy, leží a chátrá už 3 roky u novostaveb. Co
s ním bude?

Lakomý: Letos na jaře se to tam osadí, udělá se revize prvků, udělají se dopadové plochy.
Dále budeme pokračovat ve výstavbě plochy pro děti MŠ, zabereme celý areál (směrem k p.
xxx), dětí je moc.
Školka byla uvedena do provozu, topí se tam, děti i učitelky jsou spokojené, školka je
prostorná, světlá. Chybí nám akorát interaktivní tabule a TV.
Nyní nás čeká dovybavení učeben v ZŠ - půjdeme cestou dotací.
Vysloužilová: Výtah co byl v projektu ve škole je nebo není?
Lakomý: Ano, ten tam je.
2.4. plánujeme den otevřených dveří, budu rád, když se budete účastnit.
Navara: Jaký byl důvod zpoždění?
Lakomý: 15.10. byla stavba v termínu dokončena. Problém byl ve spuštění plynu. To jsme
řešili od začátku 8/2021. 4 měsíce trvalo, než jsme získali plynoměr. Poté se řešila smlouva s
dodavatelem.
Martínek: A jak se tam topilo?
Lakomý: Agregátem. Dále se zjistila výrobní vada v potrubí na pitnou vodu, včera byl
problém odstraněn. Voda tekla stropem a slezla barva na zdi. To se bude muset opravit.
Nyní dovybavíme učebny - fyzika, chemie, PC a jazyková. Doufám, že do konce roku se nám
to podaří. Bude to stát hodně peněz, spoléhám, že půjdeme cestou dotací.
Navara: Mohl by se zapojit i pan ředitel - projít si dotační programy.
Lakomý: Ano.
Ing. Vyroubal udělal školu nadčasovou, děti si to zaslouží. Teď je potřeba zapracovat na
kvalitě kantorů.
Navara: Kvalitních kantorů tu bylo dost a všichni jsou pryč. Proč?
Lakomý: Teď máme novou p. učitelku (dříve pracovala ve Hvozdě, kde s ní byli spokojeni) rozpojil se 2. a 3. ročník. To je taky úspěch.
Navara: Já mám porovnání s jinou školou, slyšel jsem jak pan ředitel jedná s rodiči, online
výuka se rozjela až strašně pozdě. Úkoly pro děti chodily jen přes e-maily. Je to špatně.
Budujeme tady školu, investujeme ní peníze, ale nevidím kvalitu na druhé straně.
Lakomý: Záleží i na přístupu učitele. Pan ředitel občas řekne, co by neměl. Musíme si to
pohlídat, aby škola získala určitou vážnost, aby škola byla na úrovni, aby rodiče sem děti
dávali.
Martínek: Mohla by tu být skupinka lidí, kteří mají nápady, v čem by se škola mohla nějak
vyvíjet. Zapojit rodiče do výuky.
Lakomý: To je dobrý nápad. Vzdělaných lidí tu máme dost.
Vysloužilová: Aby se spíš kantoři nepostavili do opozice, místo toho, aby chtěli
spolupracovat.
Martínek: Záleží na komentátorovi, který to ukočíruje.
Lakomý: V MŠ to už taky funguje, taky spolupracují s rodiči.
Martínek: Oprava stávajících šaten a WC?
Lakomý: Odpady se hodně ucpávají, WC se musí udělat jako první. Poté šatny.
Svůj prostor dostala i ZUŠ a družina (tam je teď navýšený počet dětí na 50).
Dále bude 1. 5. pietní setkání v Javoříčku - vojenská hudba. Doufám, že se tam zastupitelé
sejdeme.
29. 4. bude setkání armády ČR s dětmi, taktéž v Javoříčku. Akce už jednou proběhla, děti
byly nadšené. Tentokrát se zapojí i škola Hvozd a Bohuslavice.
K územnímu plánu - s MěÚ Litovel to řeším už 4 roky. Výsledek nula. Já bych chtěl,
abychom ještě v tomto zastupitelstvu vyřešili alespoň studii pozemků na výstavbu, ale dokud
nemáme územní plán, tak to nejde.
Čeká nás ještě do konce volebního období hodně práce, doufám, že obec předáme zdravou,
sice s dluhem, ale obec to zvládne.

18:56 starosta ukončil diskusi, poděkoval za účast zastupitelům a občanům.
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