Zápis z
4. zasedání zastupitelstva obce Lukovany 15. 5. 2019

1. Zahájení, technický bod, volba zapisovatele a ověřovatelů
•
•
•

Dobrý den, vážení přítomní spoluobčané, vážení přítomní Zastupitelé, dovolte mi,
abych Vás dnes přivítala na 4. veřejném zasedání Zastupitelstva.
Na začátku našeho zasedání bych Vás chtěla informovat, že po celou dobu jednání bude
pořizován zvukový záznam, z důvodu kompletnosti zápisu.
A pokud si někdo soukromě pořizuje zvukový záznam, žádám, aby dopředu informoval
zastupitele. Je někdo takový přítomen?

Konstatuji, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úředních deskách obecního
úřadu ve dnech od 7. 5. – 15. 5. 2019, všichni zastupitelé obdrželi úplné podklady pro jednání
zastupitelstva. Je přítomno 6 členů zastupitelstva. Slečna Lenka Kuchyňková je omluvena
zdržení v koloně na dálnici D1.
Omluveni jsou 1
Je přítomných 6 členů Zastupitelstva.
Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné (viz prezenční listina).
Zapisovatelkou určuji paní Radku Petrčkovou a jako ověřovatele navrhuji pana Martina Nesrsty
a paní Martinu Bulíčkovou
Má někdo jiný návrh? Jiný návrh není.
Necháme hlasovat
Hlasování: pro - 6
proti - 0 zdržel se - 0
Návrh usnesení byl schválen.
Usnesení č. 190446
Zastupitelstvo obce Lukovany s c h v a l u j e zapisovatelku Radku Petrčkovou a ověřovatele
zápisu Martina Nesrsty a paní Martinu Bulíčkovou

SCHVÁLENÍ PROGRAMU:
Nyní Vás seznámím s body programu veřejného zasedání zastupitelstva, který je v souladu
s pozvánkou předanou členům Zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na webových
stránkách obce, úřední desce a řádně vyhlášenou informací o zasedání a místě konání obecním
rozhlasem.

PROGRAM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 4. 3. 2019 v 18:00 hod v KD Lukovany

1. Zahájení, technický bod
2. Projednání Rozpočtového opatření č. 1, 2/2019
3. Žádost o vyřazení majetku MŠ Lukovany
4. Schválení účetního odpisového plánu MŠ podle SU a AU vč. transferů po
čtvrtletích pro rok 2019
5. Schválení účetní uzávěrky a hospodářského výsledku Mateřské školy
Lukovany za rok 2018
6. Návrh na schválení projektu „Rekonstrukce plotu a příjezdové
komunikace v Mateřské škole a zadání projektové dokumentace“
7. Schválení účetní uzávěrky a hospodářského výsledku obce Lukovany za
rok 2018.
8. Schválení návrhu závěrečného účtu obce Lukovany za rok 2018
9. Návrh pohřebního řádu ke schválení.
10. Projednání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2019
11. Návrh na schválení Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě LUKOVANSKÉ
HOSPODY
12. 15. Informace od starostky
13. 16. Diskuse

Žádám Zastupitelstvo o schválení doplnění programu o tyto body:
č. 12 Schválení přijetí daru od malířky lukovanské rodačky paní Zlaty Palečkové.
č. 13 Návrh Smlouvy č. 1030050094/002 O smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 14 Návrh na schválení Smlouvy o výpůjčce movité věci (kompostérů)
Tyto podklady byly doručeny až po vyvěšení programu a je potřeba je schválit na tomto
veřejném zasedání.
Zastupitelé byli s těmito body dodatečně seznámeni.

Má někdo jiný návrh? Diskuse bez připomínek
Hlasování: pro - 6
proti - 0
Návrh usnesení byl schválen

zdržel se – 0

Usnesení č. 190447

Zastupitelstvo obce Lukovany s c h v a l u j e program 4. zasedání Zastupitelstva obce
Lukovany v plném znění.

2. Projednání Rozpočtového opatření č. 1, 2/2019
Předkládám rozpočtové opatření č. 1, 2 za rok 2019
zpracované paní účetní (viz příloha č. 2. a) a 2. b)), které byly řádně zveřejněny na úřední desce
obecního úřadu dle zákona č. 250/2000 Sb. po dobu 15-ti dnů. Před tím byly zaslány
s dostatečným předstihem k prostudování zastupitelům. Pokud by měl někdo z přítomných
zájem o podrobnější informace, můžete oslovit přímo paní účetní Evu Zimovou, která Vám jistě
všechno vysvětlí.
Otevírám k bodu diskusi:
Má k tomuto bodu někdo nějaké připomínky,
Má někdo jiný návrh? Jiný návrh není.
Zastupitelstvo obce Lukovany bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1, 2/2019 (viz příloha
č. 2. a) a 2. B)).

3. Žádost o vyřazení majetku MŠ Lukovany
Nyní přistoupíme k projednání žádosti o vyřazení majetku v hodnotě 7.535 Kč z inventarizace
Mateřské školy Lukovany, kterou předložila paní ředitelka MŠ Mgr. Hana Opálková.
Dokument byl zaslán zastupitelům k nastudování dostatečně dopředu. (viz příloha č. 3)
Jedná se o tyto položky:
1. Stavebnice mechanik
2. Paraván
3. Kočárek fialový
4. Záclona
5. Počítačový stolek
6. Kočárek dětský
7. Kuchyňský koutek

Otevírám k bodu diskusi:
Má někdo nějaké připomínky? Má někdo jiný návrh? Diskuse bez připomínek
Hlasování: pro - 6
proti - 0 zdržel se – 0
Návrh usnesení byl schválen
Usnesení č. 190448
Zastupitelstvo obce Lukovany schvaluje žádost o vyřazení majetku z inventarizace Mateřské
školy Lukovany v hodnotě 7.535,- Kč.

4. Schválení účetního odpisového plánu na rok 2019 Mateřské školy Lukovany vč.
transferů po čtvrtletích pro rok 2018
Předkládám návrh účetního odpisového plánu MŠ vč. transferů po čtvrtletích pro rok 2019.
(viz příloha č. 4) Před tím byly zaslány s dostatečným předstihem k prostudování zastupitelům.
Podklady byly opět zaslány s dostatečným předstihem k prostudování zastupitelům. Pokud by
měl někdo z přítomných zájem o podrobnější informace, můžete oslovit přímo paní účetní Evu
Zimovou, která Vám jistě všechno vysvětlí.

Otevírám k bodu diskusi:
Má někdo jiný návrh? Má někdo nějaké připomínky? Diskuse bez připomínek
Hlasování: pro - 6 proti - 0 zdržel se - 0
Návrh usnesení byl schválen
Usnesení: č. 190449
Zastupitelstvo obce Lukovany schvaluje účetní odpisový plánu MŠ vč. transferů po čtvrtletích
pro rok 2019.
5. Schválení účetní uzávěrky a hospodářského výsledku Mateřské školy Lukovany za
rok 2018
•

Nyní Vás seznámím s podklady účetní závěrky MŠ za rok 2018. Závěrka obsahuje Protokol
o schválení účetní závěrky, Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty, Přílohu, Inventarizační zprávu
za rok 2018 a Zápis z veřejnosprávní kontroly na místě.

•

Výsledek hospodaření mateřské školy ve výši 120 083, 14 Kč a jeho převedení do fondu odměn
25 000 Kč a do fondu rezerv 95 083, 14 Kč.
(viz příloha č. 5)

Otevírám k bodu diskusi:
Má někdo jiný návrh? Má někdo nějaké připomínky? Diskuse bez připomínek
Hlasování: pro - 6 proti - 0 zdržel se - 0
Návrh usnesení byl schválen

Usnesení: č. 190450
Zastupitelstvo obce Lukovany schvaluje účetní uzávěrku MŠ Lukovany, p. o. za rok 2018 a
výsledek hospodaření školy ve výši 120. 083, 14,- Kč a jeho převedení do fondu odměn
25. 000,- Kč a do fondu rezerv 95. 083, 14,- Kč.

6. Návrh na schválení projektu „Rekonstrukce plotu a příjezdové komunikace
v Mateřské škole a vč. zadání projektové dokumentace“
Předkládám návrh na schválení projektu „Rekonstrukce plotu a příjezdové komunikace
v Mateřské škole, vč. zadání projektové dokumentace“. Po schválení a zpracování projektové
dokumentace pověřím fi Alnio, která provede výběrové řízení a vybere Realizační firmu, která
rekonstrukci uskuteční.
Bude se jednat o rekonstrukci soklu, který je ve špatném stavu, rekonstrukci plotu a
příjezdové komunikace vedlejšího provozního vchodu a přístupové komunikace hlavního
vchodu v Mateřské škole.
Po schválení projektu se bude dále postupovat podle Směrnice o veřejných zakázkách malého
rozsahu.
Otevírám k bodu diskusi:
Má někdo nějaké připomínky? Má někdo jiný návrh? Diskuse bez připomínek
Hlasování: pro - 6
proti - 0
zdržel se - 0
Návrh usnesení byl schválen.
Usnesení: č. 190451
Zastupitelstvo obce Lukovany s ch v a l u j e návrh na vypracování projektové
dokumentace a následné realizace projektu „Rekonstrukce plotu a příjezdové komunikace
vedlejšího provozního a přístupové komunikace hlavního vchodu v Mateřské škole.
7. Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku obce Lukovany za rok 2018.
Seznámím Vás s podklady účetní závěrky obce za rok 2018. Obsahuje Protokol o schválení
účetní závěrky, Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty, přílohu, Zápisy z veřejnoprávní kontroly na
místě. Zápis kontrolního výboru.
Účetní jednotka měla hospodářský výsledek za rok 2018 ve výši 4. 667 311, 63,- Kč.
(viz příloha č. 7)
Má někdo nějaké připomínky? Má někdo jiný návrh? Diskuse bez připomínek
Hlasování: pro - 6
proti - 0 zdržel se - 0
Návrh usnesení byl schválen.

Usnesení: č. 190452
Zastupitelstvo obce Lukovany s ch v a l u j e účetní uzávěrku obce za rok 2018 a výsledek
hospodaření obce Lukovany za rok 2018 ve výši 4. 667 311, 63,- Kč.
8. Schválení návrhu závěrečného účtu obce Lukovany za rok 2018
Nyní Vás seznámím se závěrečným účtem obce za rok 2019, je vyvěšen dle zákona od 26. 4.
2019 do 30. 6. 2019 na úřední i elektronické desce obce Lukovany. Obsahuje tyto náležitosti:
Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu za rok 2018, Inventarizační zprávu 2018, Zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018, KTS zprávu nezávislého auditora za rok
2018,.Vyúčtování přijatých dotací v roce 2018, Návrh závěrečného účtu obce Lukovany za rok
2018. (viz příloha č. 8).
Má někdo nějaké připomínky? Má někdo jiný návrh? Diskuse bez připomínek
Hlasování: pro - 6
proti - 0 zdržel se – 0
Návrh usnesení byl schválen.
Usnesení: č. 190453
Zastupitelstvo obce Lukovany s ch v a l u j e závěrečný účet obce Lukovany za rok 2018 a
vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce s výhradou. Zastupitelstvo obce přijalo
tyto nápravná opatření:
- Organizace přijala systémové opatření, bude dodržovat §17 odst. 6 zákona č. 250/2000Sb.
a bude vyvěšovat návrh závěrečného účtu na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem
zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce a vždy do doby jeho
projednání v zastupitelstvu obce. Organizace tento nedostatek napraví až v roce 2019,
kdy bude znovu vyvěšovat návrh závěrečného účtu obce za rok 2018.
- Organizace přijala systémové opatření a bude dodržovat § 13 odst. 1 písm.b) zákona č.
420/2004 Sb., bude vždy posílat písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu
orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem
v zastupitelstvu obce. Organizace tento nedostatek napraví až v roce 2019, kdy bude
posílat informaci o přijatých nápravných opatřeních za rok 2018 svému
přezkoumávajícímu orgánu.
9. Návrh pohřebního řádu ke schválení
Na základě novelizace Zákona o pohřebnictví a metodického pokynu JmK byl vypracován
pohřební řád, na který byl již vydán souhlas ke změně č. 1 Řádu veřejného pohřebiště obce
Lukovany z Krajského úřadu Jihomoravského kraje na Odboru životního prostředí, oddělení
technické ochrany životního prostředí. Všem zastupitelům byly zaslané podklady, Připomínky
od zastupitelů byly akceptovány a do řádu zpracovány. (viz příloha č. 9.) Řád bude vyvěšen na
úřední desce a ve zkrácené verzi bude vyvěšen na místním hřbitově a v plném znění bude k nahlédnutí
na OÚ Lukovany.

Otevírám k bodu diskusi:

Má někdo nějaké připomínky? Má někdo jiný návrh? Diskuse bez připomínek
Hlasování: pro - 6
proti - 0 zdržel se – 0
Návrh usnesení byl schválen.
Usnesení: č. 190454
Zastupitelstvo obce Lukovany s ch v a l u j e pohřební řád obce Lukovany.
10. Projednání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2019
Nyní bych chtěla požádat o slovo předsedkyni Finančního výboru Lenku Kuchyňkovou, která
předloží dokument „Doporučení finančního výboru“ (viz příloha č. 10)
Dne 3. března 2019 finanční výbor zhodnotil podané žádosti dle pravidel pro poskytování
individuální podpory v roce 2019.
Finanční výbor vyhodnotil žádosti s ohledem na to, jakým způsobem byly zhodnoceny v roce
2018.
Žádosti byly podány v následném pořadí:

částka:

16. 01. 2019 – Spolek Zdravotně postižených Zbýšov

3.000,-Kč

31. 01. 2019 – Mgr Jindřiška Srníková /Klub přátel šálku čaje/

15.000,-Kč

11. 02. 2019 – Klub mažoretek Zakřany

20.000,-Kč

11. 02. 2019 – MS Pooslaví z. s.

10.000,-Kč

20. 03. 2019 – Lukovanský spolek

11.000,-Kč

Usnesení výboru – závěr:
Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu obce vyhovět všem žádostem v plném rozsahu.
Jedná se o celkovou částku 59.000,- Kč.
O příspěvcích jednotlivých organizací a spolků budeme hlasovat o každém zvlášť.
Dle data podání žádostí.
1. Kdo je pro, aby Spolku Zdravotně postižených ve Zbýšově byla poskytnuta individuální
podpora v roce 2019 ve výši 3.000,-Kč.
Má někdo nějaké připomínky? Má někdo jiný návrh? Diskuse bez připomínek

Hlasování: pro - 6
proti - 0 zdržel se – 0
Návrh usnesení byl schválen.
Usnesení: č.190455
Zastupitelstvo obce Lukovany s ch v a l u j e poskytnutí individuální podpory v roce 2019
Spolku Zdravotně postižených ve Zbýšově ve výši .3.000,- Kč ke dni 15. 5. 2019.

2. Kdo je pro, aby Klubu přátel šálku čaje zastoupený Mgr. Jindřiškou Srníkovou byla
poskytnuta individuální podpora v roce 2019 ve výši
15.000,- Kč?
Má někdo nějaké připomínky? Má někdo jiný návrh? Diskuse bez připomínek
Hlasování: pro - 6
proti - 0
Návrh usnesení byl schválen.

zdržel se – 0

Usnesení: č.190456
Zastupitelstvo obce Lukovany s ch v a l u j e poskytnutí individuální podpory v roce 2019
Klubu přátel šálku čaje ve výši 15. 000,- Kč ke dni 15. 5. 2019.

3. Kdo je pro, aby Klubu mažoretek Zakřany byla poskytnuta individuální podpora v roce
2019 ve výši 20. 000,- Kč?
Má někdo nějaké připomínky? Má někdo jiný návrh? Diskuse bez připomínek
Hlasování: pro - 6
proti - 0 zdržel se – 0
Návrh usnesení byl schválen.
Usnesení: č.190457
Zastupitelstvo obce Lukovany s ch v a l u j e poskytnutí individuální podpory v roce 2019
Klubu mažoretek Zakřany ve výši 20. 000,- Kč ke dni 15. 5. 2019.
.
4. Kdo je pro, aby Mysliveckému sdružení Pooslaví z. s. byla poskytnuta individuální
podpora v roce 2019 ve výši 10. 000,- Kč ke dni 15. 5. 2019.
Má někdo nějaké připomínky? Má někdo jiný návrh? Diskuse bez připomínek

Hlasování: pro - 6
proti - 0 zdržel se – 0
Návrh usnesení byl schválen.

Usnesení: č. 190458
Zastupitelstvo obce Lukovany s ch v a l u j e poskytnutí individuální podpory v roce 2019
Mysliveckému sdružení Pooslaví z. s. ve výši 10. 000 ,- K Č ke dni 15. 5. 2019.

5. Kdo je pro, aby Lukovanskému spolku byla poskytnuta individuální podpora v roce 2019
ve výši 11.000,-Kč?
Má někdo nějaké připomínky? Má někdo jiný návrh? Jiný návrh není
Paní Mgr. Martina Bulíčková se zdrží hlasování z důvodu možného střetu zájmu, paní
Bulíčková je předsedkyní spolku
Hlasování: pro - 5
proti - 0 zdržel se – 1
Návrh usnesení byl schválen.
Usnesení: č.190459
Zastupitelstvo obce Lukovany s ch v a l u j e poskytnutí individuální podpory v roce 2019
Lukovanskému spolku ve výši 11. 000,- Kč ke dni 15. 5. 2019.

11. Návrh na schválení Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě LUKOVANSKÉ HOSPODY
Nyní předkládám návrh Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě Lukovanské hospody. Návrh byl
vyvěšen dobu zákonné lhůty na úřední desce. Jedná se o podmínky, dle kterých se podpoří
provoz lukovanské hospody a současně stanovuje podmínky, za kterých bude hospoda
provozována. Dle § 85 zákona o obcích 128/2000 Sb Je zastupitelstvu obce vyhrazeno
rozhodování o právních jednáních – poskytování dotací a návratných fin. půjček výpomocí.
Žádost o podporu v podnikání byla podána paní Talafantovou vzhledem k dlouhodobé špatné
ekonomické situaci v provozování hospody. Obec by mohla pomoci udržet provoz hospody
finanční podporou podnikání a prominutí nájmu. Paní Talafantová byla seznámena s dodatkem
a informována o vyvěšení záměru na stacionární i elektronické úřední desce od 27. 3. – 14. 3.
2019. Po schválení zastupitelstvem a na základě podpisu dodatku současnou nájemkyní bude
vyplacena fin. podpora lukovanské hospody po čtvrtletích.
Pan Nesrsta zpracoval návrh pro poskytování podpory de miniminis společně se zápisem do
centrálního registru, ale bohužel to nelze využít pro tento případ. Toto by se mohlo event. využít
pro případ čerpání dotací z EU.

A v době dovršení doby nájmu bude vyvěšen záměr o nový pronájem, na který mohou reagovat
všichni uchazeči.
Otevírám bod k diskusi:
Otevírám bod k diskuzi, má k tomu někdo něco ze zastupitelů?
Má někdo nějaké připomínky? Má někdo jiný návrh?
Pan Nesrsta objasňuje svůj postoj pro podporu lukovanské hospody, neztotožňuje se
s návrhem, podle jeho mínění, se jedná o veřejnou podporu, která by měly být řádně
vysoutěžená, chtěl by podpořit hospodu, ale jiným způsobem, z tohoto důvodu se zdržím
hlasování.
Paní starostka objasňuje, že podle zákona o obcích, / cituje zákon/ může zastupitelstvo
podpořit lukovanskou hospodu, nejedná se o veřejnou zakázku, dodatek smlouvy byl
zpracován právničkou paní JUDr Petronelou Sojkovou, jsou zde stanoveny přesné podmínky
a její nedodržení může vést k vypovězení smlouvy, původní smlouva dle právničky není
vhodně sepsána, tak že ji nelze vypovědět.
Paní Zimová účetní vysvětluje, že paní starostka může poskytnout dar nebo výpomoc do 50
.000,-kč bez souhlasu zastupitelstva. Ale z důvodu transparentnosti, chtěla, aby se k tomuto
bodu vyjádřilo zastupitelstvo a bylo veřejně projednáno. Nejedná se o veřejnou zakázku.
Pan Nesrsta nepopírám názor, že může zastupitelstvo podpořit podnikání lukovanské hospody
jsem pro podporu, a dle mého názoru se jedná o veřejnou zakázku, protože prostory hospody
jsou majetkem obce a každý pronájem by měl být řádně vysoutěžen, u tohoto pronájmu se již
dvakrát měnily podmínky pronájmu, tento postup dle mého názoru by mohl napadnutelný je
proti principu veřejných zakázek
Paní Zimová dle jejího názoru se veřejná zakázka vztahuje na služby a veřejné práce, záměr
se musí vyvěšovat dle zákona o obcích, pokud se mění podmínky nájemní smlouvy, dodatek
smlouvy byl vyvěšen, ale těžko se může smlouva, která již byla uzavřena a je platná u ní
něco měnit. Po právní stránce smlouvu nelze vypovědět.
Starostka znovu opakuji, smlouvu jsem konzultovala s právničkou a je nešťastně uzavřena.
Smlouva musí doběhnout, v dodatku jsou uvedeny podmínky, za jakých bude vyplacena
finanční výpomoc.
Paní Zímová pokud se bude znovu hospoda pronajímat tak se vyvěsí záměr a bude se se
postupovat dle zákona
Pan Nesrsta z důvodu transparentnosti se v záměrech objeví věta, že případní zájemci mohou
dát proti nabídky není to povinnost, ale pokud tam není, tak je to sporný bod, že ostatní
neměli stejnou možnost
Paní Zimová jak chcete postupovat v případě, že smlouva nelze vypovědět i když někdo dá
proti návrh co chcete udělat s tou platnou existující smlouvou.
Pan Nesrsta je to smlouva
Paní starostka je to sepsané v náš neprospěch, není tam bod o výpovědi.
Paní Bulíčková zdržím se hlasování souhlasím s panem Nesrstou, mělo by se to řídit režimem
de minimis, předpisem veřejných podpor,nejsem proti podpoře lukovanské hospody, ale ať
je to ošetřeno jinak ne dodatkem ke smlouvě č. 2,
Pan XXX jak jsou nastaveny kontrolní mechanismy ?
Paní starostka záměr byl vyvěšen, na desce četl jste to
Paní Zimová toto spadá do kompetence finančního výboru, finanční výbor provede kontrolu
vyhotoví zápis a seznámí s tím zastupitelstvo. Paní Talafantová má podporu na energie tyto
doklady by měla doložit.
Paní XXX jak je to s elektrikou a vodou?

Paní starostka, energie je zvlášť, voda je dohromady a je zde podružný vodoměr od tohoto
roku jsou nastaveny stavy a probíhá každý měsíc kontrola

Hlasování: pro - 4
proti - 0
Návrh usnesení byl schválen.

zdržel se – 2

Usnesení: č.190460
Zastupitelstvo obce Lukovany s ch v a l u j e dodatek č. 2 k nájemní smlouvě, uzavřené dne
14. 4. 2016.
12. Schválení přijetí daru od malířky lukovanské rodačky p. Zlatě Palečkové
O víkendu 11. 5. – 12. 5. 2019 zde v KD Lukovany proběhla autorská výstava obrazů od
lukovanské rodačky malířky Zlaty Palečkové, roz. Rybové pořádané na počest jejího životního
jubilea. Paní Palečková darovala obci Lukovany vlastní obraz s názvem „Cesta z lesa“.
A nyní žádám zastupitelstvo, o vyjádření, zda dar schvaluje.
Otvírám k bodu diskusi.
Má někdo nějaké připomínky? Má někdo jiný návrh? Jiný návrh není
Paní Bulíčková jsou nějaké podmínky pro přijetíí daru
Paní starostka ne nejsou po schválení přijet daru bude vyhotovena smlouva ve dvou
vyhotoveních jedna bude zaslána paní Palečkové o přijetí daru, druhá bude uložena na OU ,
obraz bude viset v kanceláři OÚ Lukovany
Dávám o návrhu přijetí daru obci hlasovat.
Hlasování: pro - 6
proti - 0 zdržel se – 0
Návrh usnesení byl schválen.
Usnesení: č.190461
Zastupitelstvo obce Lukovany s ch v a l u j e přijetí daru - obrazu s názvem „Cesta z lesa“ od
malířky lukovanské rodačky paní Zlaty Palečkové. Na základě usnesení bude vyhotovena a
zaslána darovací smlouva, jejíž kopie bude přílohou tohoto bodu.

13. Návrh Smlouvy č: 1030050094/002 O smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Předkládám návrh Smlouvy č: 1030050094/002 O smlouvě budoucí . Jedná se o připojení
nového odběrného místa na pozemku parc. v k. ú. Lukovany, Jedná se o přípojku NN
kabelového vedení slečny XXX.

Připojení bude provedeno prodloužením stávajícího kabelového vedení NN smyčkou ze
stávající kabelové skříně , umístěné na pozemku parc. č. . Přípojka bude ukončena v nové
přípojkové skříni umístěné na pozemku odběratele na parc. na trvale přístupném místě.
Otvírám k bodu diskusi.
Má někdo nějaké připomínky? Má někdo jiný návrh? Jiný návrh není
Dávám o návrhu přijetí daru obci hlasovat.
Hlasování: pro - 6
proti - 0 zdržel se – 0
Návrh usnesení byl schválen
Usnesení: č.190462
Zastupitelstvo obce Lukovany s ch v a l u j e Smlouvy č: 1030050094/002 O smlouvě
budoucí. Jedná se o připojení nového odběrného místa na pozemku parc. v k. ú. Lukovany a o
přípojku NN kabelového vedení slečny XXX.
14. Návrh na schválení smlouvy o výpůjčce movité věci (kompostérů)
Jedná se dotované kompostéry, které kofinancuje obec spolu s Mikroregionem Kahan dso a
nyní je třeba schválit Smlouvy o vypůjčce.
1. Smlouvu o výpůjčce movité věci uzavřenou mezi Mikroregionem Kahan dso a mezí obcí
Lukovany a
2. Smlouvu o výpůjčce mezi obcí a občanem
Realizace výpůjčky kompostérů se uskuteční již v tomto měsíci, datum bude upřesněno.
Přibližný termín závozu je od 20. – 24. 5. 2019. Kompostéry budou vydávány POUZE v úřední
dny na základě podpisu smlouvy.

Otvírám k bodu diskusi.
Má někdo nějaké připomínky? Má někdo jiný návrh? Jiný návrh není
Pan XXX jak se budou rozdávat kompostéry
Paní starostka kompostéry se budou předávat na základě podepsané smlouvy, podobu 5 lety
se stane Vaším majetkem, je to pro občany Lukovan , jeden kus do domu, přesný termín bude
upřesněn
Dávat hlasovat
Hlasování: pro - 6 proti - 0 zdržel se – 0
Návrh usnesení byl schválen
Usnesení: č.190463
Zastupitelstvo obce Lukovany s ch v a l u j e Smlouvu o výpůjčce movité věci uzavřenou
mezi Mikroregionem Kahan dso a mezí obcí Lukovany

Usnesení: č.190464
Zastupitelstvo obce Lukovany s ch v a l u j e Smlouvu o výpůjčce mezi obcí Lukovany a
občany.

15. Informace od starostky
Stav účtů k dnešnímu dni:
ČNB 2. 012 464, 49 Kč výpis k 3. 5.
KB 10. 562 803, 31 Kč

2 074 817, 89 Kč (není pohyb na účtu)
11 598 259, 45 Kč

Úkol z minulého zasedání:
1. Pan místostarosta Pelc vás seznámí se zkušební fází mobilní aplikace „MOBILNÍ
ROZHLAS“.
Diskuse
Paní XXX jak budou chráněny data
Pan místostarosta data bude přijímat paní Petrčková a já a po zadání budou tiskopisy skartovány
softfer je chráněn, bude se dodržovat nařízení GDPR ,kdykoliv můžete podat žádost, že chcete
být vyřazeni ze systému
2. Dne 17. 4. 2019 proběhla akce úprava terénu umělé pokládky tenisových kurtů pod
dohledem dělníků fi JM Demicarr – po té, co došlo k narušení rovnosti povrchu.
Srovnání povrchu – doprava 5 765 Kč (2x Brno, 4 jízdy – bez čekání), zapůjčení válu 1 633
Kč.
3. Bylo odstraněno odpočívadlo mezi obcemi Lukovany – Vysoké Popovice na cyklostezce
z důvodu narušené stability a uhnilého základu. Jednám s panem místostarostou města
Oslavany ohledně vybudování nového odpočívadla, posezení.

4. Někteří občané projevili zájem o obnovu některých oválků na pomníku padlých, donesli
fotografie získané od rodinných příslušníků, které byly poškozené nebo vybledlé. Zajistili jsme
jejich výrobu a nové fotografie budou instalovány v nejbližší době.

5. Proběhla rekonstrukce oplocení pomníku – výměna dřevěných latí za plastové, z důvodu
špatného stavu dřevěných latí. Děkuji panu XXX za dobře odvedenou práci.
6. Do kulturního domu byly nakoupeny zrcadla, odpadkové koše na tříděný odpad a úklidové
pomůcky.
7. K dnešnímu dni se přihlásilo 7 seniorů k využívání Senior Taxi. Z důvodů malého počtu
zájemců tato služba prozatím nebude podporována.

8. Z důvodu nárůstu náročnosti péče o okolí bude přijat druhý pracovních pro potřeby obce.
Pan Soltík nastoupí po 2 výpovědní lhůtě z předchozího zaměstnání.
9. Opět informace o odpadovém místě – bylo usneseno, na minulém zasedání, že otevíracím
dnem odpadového místa bude každá sudá středa – od 16 – 18 hod. Bohužel stále dochází
k nešvaru, že vždy po víkendu je před odpadovým dvorem nějaký odpad vyhozen. Nehledě na
to obecní pracovník pro obec pan XXX musí odpad uklízet na sběrný dvůr a pokud odpad
zmokne je to nesmírně těžké. Zvažujeme po nástupu 2. pracovníka na obec – změnu otvírací
doby - a to odpadový dvůr otevřený každou středu nebo ve st. a v sobotu – sudý týden.
Informaci zavčas upřesníme.
Jelikož jsou mezi námi neukáznění občané nainstalovali jsme fotopast! A každý, kdo bude
vyvážet odpad v jiný den, než ve stanovený den, bude vyzván k úklidu tohoto odpadu.
10. Žádám Vás, kdo má zájem o jakýkoliv příspěvek o obci Lukovany do zpravodaje. Vítány
budou i články o historii obce, historii a činnosti spolků a organizací informace do
připravovaného květnového zpravodaje na počest výročí 750 let od první písemné zmínky o
obci Lukovany.
Připravované akce:
Den dětí 31. 5. 20129 - na fotbalovém hřišti, občerstvení zajištěno, skákací hrad, vozy KTS,
hasiči, jízda na ponících

11. Příprava oslav 750 let výročí od první písemné zmínky o Lukovanech (7- 9. 6. 2019)
Opakuji informaci, že se blíží oslavy k 750 letům výročím první písemné zmínky o
Lukovanech, rádi bychom toto významné výročí důstojně oslavili a jakýkoliv podnět bude
vítán.
Zahájeno páteční zábavou se skupinou Dreams – jelikož jednou členkou je
učitelka ZUŠ, která učí naše děti a protože dětí, které na něco hrají je spousta,
začátek zábavy by zpestřily děti svým vystoupením s kapelou
- Nedělní mše
- Položení věnce k pomníku padlých – pochod s mažoretkami a dechovou hudbou
- Prezentace spolků a jejich činnost vítána
- Výstava fotografií – Lukovany dříve a dnes – kdo má k zapůjčení nebo
k oskenování dobové fotografie – budeme rádi
- Zajištění upomínkových předmětů – heraldických odznaků cca 300 Ks
(Zbytek by byl rozdáván k vítání občánků)
Sklenky s motivy kostela a 750 let Lukovan
(zbytek využitý na hody), gumové náramky
pro účastníky oslav.
- grilování masa – volná zábava
- bohatý doprovodný program – cukrová vata, malování na obličej, skákací hrad
a skluzavka
- společné vypouštění balónků s přáním
- ohňostroj
- kompletní podrobný program vyjde ve zpravodaji již tento měsíc.
-

21. 6. Tradiční Branný závod – s občerstvením a posezením u pana Kocmana

12. Informuji Vás, jako každý rok proběhla celoplošná deratizace v obci. Kde bylo potřeba,
byly doplněny návnady.
13. Někteří občané předložili podnět k instalaci značky vyhrazeného parkování pro zákazníky
prodejny, neboť toto místo využívají soukromá vozidla k parkování. Je to trochu složitější, je
třeba se informovat, zda to lze, co proto udělat – jakým způsobem změnit pasport komunikací
a jak upravit parkoviště, aby mohlo být legálním.
14. Na 12. 6. 2019 plánujeme veřejné zasedání Zastupitelstva spolu se SVAZKEM a přítomni
budou i projektanti, kteří předloží technickou studii odkanalizování obce včetně možnosti
hospodaření s vodou v obci.

16. Diskuse
Paní XXX kdo bude grilovat?
Paní starostka zřejmě oslovíme pana Lišku
Paní XXX hlavně, aby toho bylo dost
Paní starostka budeme se snažit, aby toho bylo hodně a vše bylo zajištěno
Paní XXX stránky obce nejsou z aktualizovány, stále nejsou doplněni členové výboru a je zde
uveden pan XXX
Pan místostarosta děkujeme za upozornění a doplním
Paní XXX jak budete opravovat plot u MŠ , jestli by jste mohli udělat parkoviště
Paní starostka zajímavý podnět a projednáme s architektem, děkujeme za podnět
Pan XXX to je teď takový problém s odpadním dvorem, předtím to nebylo, sobota by byla
vhodná
Paní starostka problém byl vždycky, sedačky jsou těžké nalité vodou, pan Lacina musí
odklízet denně, fotopast není pro sledování lidí, co dováží, ale pro ty, kteří nedodržují
pravidla pro odpad
Pan Nesrsta neměl by se opakovat nešvar z minulých, aby se pálily věci, které znečisťují
ovzduší, mělo by se tomu zabránit, tento odpad, by se neměl pálit a mělo by se investovat do
odvozu tohoto odpadu.
Paní starostka pálíme dřevo a papír
Paní XXX jestli pořád existuje služba odvoz odpadu do dvora
Paní starostka ano existuje
Paní XXX, chtěla bych se zeptat, jak to dopadlo s redakční radou
Paní starostka redakční rada není, chtěla jsem, to nechat dělat Martinu, ale potom co napsala 6
stránek na A4, jsem se rozhodla, zbytečně to nekomplikovat, jedná se o seskládání článků,
tak jak přicházejí, články se neupravují, nechávají se otisknout v plném znění, tak jak byly
napsány bez cenzury
Paní Bulíčková vysvětluje, z jakého důvodu zpracovala pravidla pro vydávání zpravodaje,
aby každá osoba, které by se článek týkal, aby měla nějakou možnost se k tomu vyjádřit,
chtěla jsem, aby každému bylo jasné, za jakých podmínek se články publikují
Paní starostka to byl jeden důvod, proč jsem nezřídila redakční radu a další důvod, chtěla
jsem, aby tam byly, zastoupeni všechny věkové kategorie, Martina odmítla spolupracovat
s paní XXX, proto jsem se rozhodla, že se zpravodaje ujmu sama, absovovala jsem školení
jak vést zpravodaj.
Paní Bulíčková chtěla jsem využít toho, že všichni zastupitelé jsou členové výboru a mohli si
nanominovat svoje členy, tak jsem chtěla využít možnosti navrhnout redakční radu, nechtěla
jsem v redakční radě paní XXX, mám k tomu svoje důvody, chtěla jsem, aby byly ve

zpravodaji věcné informace a nedocházelo k tomu, že vyjde článek a člověk, se nemůže
bránit. Paní XXX neměla vždycky články nestranné
Paní starostka všechny články, které přijdou, budou uveřejněny a nebude prováděna žádná
cenzura, myslím, že zpravodaj by měl být informativní a ne aby si někdo vyřizoval účty mezi
sebou.
Paní XXX nemám problém s nikým vyjít, pokud mám připomínky tak jen pro dobro věci mé
články byly pouze o klubu, pravidla nebylo potřeba psát, existuje tiskový zákon, mám proti
tomu, když se něco děje nepravého nemám, nic osobního proti Vám jen upozorňuji na
nedostatky
Paní Buličková tak např, článek, který vyšel jako poslední číslo v období minulého
zastupitelstva, tam paní XXX kritizovala zastupitele, kteří už nežijí a nemůžou se bránit, obec
se plynofikovala, dělal se vodovod a ty peníze se musely na něco použít
Paní XXX i v minulosti nebyly peníze, museli jsme hospodařit s částkou 280 na rok a
nemohli jsme koupit ubrusy, museli jsme je nakupovat po částech, teď by všichni, chtěli
peníze a nechtějí, ale proto nic udělat
Paní XXX některé věci z muzea byly rozkradeny, prostě zmizely.
Paní Bulíčková pokud vím, bylo to dvakrát vykradeno muzeum
Paní XXX, prosím o fotografie a prosím o fotografie ze Spolku pro výstavu
Paní XXX se ptám, kam přišly peníze, co maminky darovaly školce
Paní Zimová peníze byly zaúčtovány, asi největší pravděpodobností byly zakoupeny botníky,
ale můžu Vám to do příště přesně zjistit.
Pan XXX nelíbí se mně plné kontejnery. Občané nesešlapují krabice a proto jsou kontejnery
plné,
Paní starostka napiště o těchto nešvarech do zpravodaje
Paní XXX i na hřbitově se vytrhávají kytky z hrobu
Paní starostka uzávěrka zpravodaje je 20. 5. 2019

V Lukovanech dne 15. 5. 2019 v 19:40 hod
Paní starostka všem poděkovala za účast a ukončila schůzi v 19:40 hod.

Zapisovatelka

…………………….. Radka Petrčková

Ověřovatelé zápisu: ………………….. Martin Nesrsta
…………………. Martina Bulíčková

……………………..................
starostka Mgr. Helena Palasová

