Zápis z
7. zasedání zastupitelstva obce Lukovany 4. 12. 2019

1. Zahájení, technický bod, volba zapisovatele a ověřovatelů
• Dobrý den, vážení přítomní spoluobčané, vážení přítomní zastupitelé,
dovolte mi, abych Vás dnes přivítala na 7. 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 27. 11. – 4. 12. 2019, všichni zastupitelé obdrželi
úplné podklady pro jednání zastupitelstva. Je přítomno 7 členů zastupitelstva.
Je přítomných 7 členů Zastupitelstva.
Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné (viz prezenční listina).
Zapisovatelkou určuji paní Radku Petrčkovou a jako ověřovatele navrhuji pana
Jana Pelce a slečnu Lenku Kuchyňkovou.
Má někdo jiný návrh? Jiný návrh není.
Usnesení č. 190779
Zastupitelstvo obce Lukovany s c h v a l u j e zapisovatelku Radku Petrčkovou
a ověřovatele zápisu pana Jana Pelce a slečnu Lenku Kuchyňkovou.
Hlasování: pro - 7 proti - 0 zdržel se - 0
Návrh usnesení byl schválen.
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. 12. 2019 v 18:00 hod
v KD Lukovany

1. Zahájení, technický bod
2. Žádost Mateřské školy Lukovany o vyřazení majetku
3. Návrh rozpočtu Mateřské školy Lukovany na rok 2020
4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy
Lukovany na rok 2021 – 2022
5. Schválení provozního příspěvku pro
Lukovany

Mateřskou

školu

6. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 7/2019
7. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 8/2019
8. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 9/2019
9. Návrh rozpočtu obce Lukovany na rok 2020
10.Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Lukovany na rok
2021 – 2022
11.Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
12.Obecně závazná vyhláška o odpadech
13.Schválení pravidel pro poskytování individuální podpory v roce
2020
14.Návrh na schválení záměru o odkoupení a směnu pozemku
15.Návrh na schválení rekonstrukce plotu na sběrném místě
16. (17) Informace od starostky
17. (18) Diskuse

Navrhuji vložit do programu bod č. 16

Žádost o odkoupení obecního pozemku 4922/1 – podanou xxxxxx která byla
doručena 2. 12. 2019 ve 22:25 hod
Má někdo jiný návrh?
Usnesení č. 190780
Zastupitelstvo obce schvaluje vložení bodu č. 16 Žádost o odkoupení obecního
pozemku parc. č. 4922/1 – podanou xxxxxx
Hlasování: pro - 4
proti - 1
Návrh usnesení byl schválen.

zdržel se – 2

Usnesení č. 190781
Zastupitelstvo obce Lukovany s c h v a l u j e program 7. zasedání v plném
znění včetně vloženého bodu č. 16. Žádost o odkoupení obecního pozemku
4922/1 .
Hlasování: pro - 6
proti - 0
Návrh usnesení byl schválen.

zdržel se – 1

2. Žádost Mateřské školy Lukovany o vyřazení majetku
Předkládám žádost Mateřské školy Lukovany zastoupené paní ředitelkou Mgr.
Hanou Opálkovou o vyřazení majetku z důvodu opotřebovanosti a nefukčnosti.
Jedná se o tento majetek v celkové hodnotě 26. 806,-Kč. (viz příloha č. 1)
Notebook Toshiba – účetní hodnota vyřazeného majetku.
Skluzavka do bazénu
Kuličkový bazén
Otevírám k bodu diskusi:
Má někdo jiný návrh?
Jiný návrh není.

Usnesení: č. 190782
Zastupitelstvo obce Lukovany s ch v a l u j e žádost Mateřské školy Lukovany o
vyřazení majetku o celkové hodnotě 26. 806,- Kč.
Hlasování pro- 7 proti - 0 zdržel se - 0

Návrh usnesení byl schválen.

3. Návrh rozpočtu Mateřské školy Lukovany na rok 2020
Předkládám návrh rozpočtu Mateřské školy Lukovany. Návrh rozpočtu byl
zveřejněn na vývěsce MŠ a jinak je jednou z položek rozpočtu obce Lukovany,
který byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu po zákonnou dobu 15 dnů
dle zákona č. 250/2000 Sb. Zastupitelstvu byly včas zaslány materiály Rozpočtu
mateřské školy k prostudování (viz příloha č. 2).
Otevírám k bodu diskusi:
Má někdo nějaké připomínky? Má někdo jiný návrh? Jiný návrh?
Usnesení č. 190783
Zastupitelstvo obce Lukovany s ch v a l u j e rozpočet Mateřské školy
Lukovany na rok 2020.
Hlasování: pro - 7
proti - 0
Návrh usnesení byl schválen.

zdržel se – 0

4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Lukovany na
rok 2021 – 2022

Předkládám návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Lukovany na
roky na rok 2021 – 2022. Návrh střednědobého výhledu (viz příloha č. 3) byl
vyvěšen na nástěnce v MŠ, je součástí střednědobého výhledu rozpočtu obce,
který byl řádně zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu po zákonnou dobu 15
dnů dle zákona č. 250/2000 Sb. Zastupitelstvu byl včas zaslán. Pokud by měl
někdo z přítomných zájem o podrobnější informace, zodpoví Vám je paní účetní
Eva Zímová. (viz příloha č. 3)
Otevírám k bodu diskusi:
Má někdo jiný návrh? Má někdo nějaké připomínky? Jiný návrh není

Usnesení: č. 190784
Zastupitelstvo obce Lukovany s ch v a l u j e střednědobý výhled rozpočtu
Mateřské školy Lukovany na rok 2021 – 2022.
Hlasování: pro - 7 proti - 0 zdržel se - 0
Návrh usnesení byl schválen.

5. Schválení provozního příspěvku pro Mateřskou školu Lukovan
Předkládám na schválení návrhu provozního příspěvku pro Mateřskou školu
Lukovany na částku 568. 000,- Kč ( viz příloha č. 4)
Otevírám k bodu diskusi:
Má někdo jiný návrh? Má někdo nějaké připomínky? Jiný návrh není

Usnesení: č. 190785
Zastupitelstvo obce Lukovany s ch v a l u j e provozní příspěvek pro Mateřskou
školu Lukovany na rok 2020 v plné výši, příspěvek na rok činí 568.000,-Kč.
Hlasování: pro - 7 proti - 0 zdržel se - 0
Návrh usnesení byl schválen

6. Rozpočtového opatření č. 7/2019
Předkládám rozpočtové opatření č. 7 za rok 2019 zpracované paní účetní (viz
příloha č. 5), které se týká výdajů za rozhlas, kulturní akce, komunální služby a
územní rozvoj, příspěvku na Penzion pro důchodce a na krizovou rezervu.
Rozpočtové opatření č. 7 bylo řádně zveřejněno na úřední desce obecního úřadu
dle zákona č. 250/2000 Sb. Před tím byly zaslány s dostatečným předstihem
k prostudování zastupitelům. Opět připomínám, kdyby 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 k tomuto bodu nějaké připomínky? Má někdo jiný návrh? Jiný návrh
není
Otevírám k bodu diskusi:
Zastupitelstvo obce Lukovany bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2019
(viz příloha č. 5).

7. Rozpočtové opatření č. 8/2019
Následuje rozpočtové opatření č. 8/2019, které se týká sběru a svozu
velkoobjemového odpadu. Bylo řádně zveřejněno na úřední desce obecního úřadu
dle zákona č. 250/2000 Sb.. Před tím byly zaslány s dostatečným předstihem
k prostudování zastupitelům. (viz příloha 6 )
Má někdo nějaké připomínky? Má někdo jiný návrh? Jiný návrh není
Otevírám k bodu diskusi:
Zastupitelstvo obce Lukovany bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2019
(viz příloha č. 6).
8. Rozpočtové opatření č. 9/2019
Následuje rozpočtové opatření č. 9/2019, které se týká příjmu z daní a dotace na
aleje z Ministerstva ŽP, zahrnuje výdaje na údržbu komunikací, veřejné osvětlení,
nebezpečné odpady, komunální odpad, místní správu.
Má někdo nějaké připomínky? Má někdo jiný návrh? Jiný návrh není
Otevírám k bodu diskusi:
Zastupitelstvo obce Lukovany bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2019
(viz příloha č. 7)
9. Návrh rozpočtu obce na rok 2020

V dalším bodě bych Vás ráda seznámila s rozpočtem obce na rok 2020. Návrh
rozpočtu obce na rok 2020 (viz příloha č. 8) byl řádně zveřejněn na úřední desce
Obecního úřadu po zákonnou dobu 15 dnů dle zákona č. 250/2000 Sb.
Zastupitelstvu byl včas zaslán k prostudování. Pokud by měl někdo z přítomných
zájem o podrobnější informace, zodpoví Vám je paní účetní Eva Zímová. Součástí
rozpočtového opatření je již zmiňovaný příspěvek MŠ Lukovany v předchozích
bodech.
Ještě předložím několik informací:
V příštím roce plánuje obec rekonstrukci plotu a příjezdové cesty do MŠ
Dále je v plánu oprava odpadlé fasády u obchodu a na kulturním domě.
Je třeba vybudovat nový betonový plot na sběrném místě. Zpracováváme projekt,
zda je možno vystavit veřejné parkoviště u potravin. Nicméně je to složitější.
Žádali jsme PČR Specializované pracoviště dopravního inženýrství, zda by
posoudili možnost výstavby parkoviště přímo na místě, zda je možná výstavba či
ne, než zainvestujeme do projektu a oni se dožadují předložení projektové
dokumentace. Což v případě, pokud tuto stavbu neschválili vzhledem k pozici
parkoviště, jednalo by se o zmařenou investici. Takže buď zkusíme, o kolik by
byla levnější výkresová dokumentace, nebo schéma. Popř. se zaměříme na jiný
projekt a popřemýšlíme o možnostech výstavby parkoviště do budoucna.
V tomto rozpočtu je zahrnuta i částka na přípravu knihy o Lukovanech
Všechny tyto akce jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu obce na rok 2020. (viz
příloha č. 8)
Otevírám k bodu diskusi:
Má někdo jiný návrh? Má někdo nějaké připomínky?
Zastupitelka Bulíčková: Vznesla námitku, že nebyla řádně seznámena, že by se
měla vydávat kniha, informaci o knize brala pouze jako informativní
Paní starostka, bylo jednání s vydavatelem, kterého se všichni zastupitelé
účastnili, do rozpočtu byla zapracována předběžná částka na pořízení knihy,
Kniha o Lukovanech by se vydala a po té by se prodávala občanům, tím by se
investice vrátila zpět do rozpočtu.
Paní starostka podává návrh, že pokud by došlo k realizace knihy o Lukovanech
bude publikace knihy schvalována zastupitelstvem před započetím

Usnesení: č. 190786
Zastupitelstvo obce Lukovany s ch v a l u j e rozpočet obce Lukovany na rok
2020 a provozní příspěvek na MŠ Lukovany činí 568.000,-Kč dle čísla usnesení
č. 190785
Hlasování: pro - 6 proti - 0 zdržel se - 1
Návrh usnesení byl schválen

10. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2021 – 2022
Předkládám návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2021 – 2022.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2021 – 2022 (viz příloha č.
9) byl řádně zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu po zákonnou dobu 15 dnů
dle zákona č. 250/2000 Sb. Zastupitelstvu byl včas zaslán k prostudování.
Pokud by měl někdo z přítomných zájem o podrobnější informace, zodpoví Vám
je paní účetní Eva Zímová ( viz příloha č. 9).
Ve střednědobém výhledu je patrné postupné zvyšování nákladů z důvodů
budování splaškové kanalizace.
Otevírám k bodu diskusi:
Má někdo jiný návrh? Má někdo nějaké připomínky? Jiný návrh není
Usnesení: č. 190787
Zastupitelstvo obce Lukovany s ch v a l u j e střednědobý výhled rozpočtu obce
na rok 2021 – 2022.
Hlasování: pro - 7 proti - 0 zdržel se - 0
Návrh usnesení byl schválen
11. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
V 10 bodě předkládám projednání Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku
ze psů. Jedná se o aktualizaci Obecně závazné vyhlášky z roku 2010. Sazba
poplatku zůstává nezměněna a činí 150,- Kč za každého psa. Splatnost poplatku
je nejpozději do 31. 5. 2020, osvobozen od poplatku bude osoba, která je závislá
na pomoci jiné fyzické osoby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu výše uvedených osob, osoba

provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a
používání psa zvláštní právní předpis. (viz příloha 10)
Tato vyhláška neobsahuje povinné čipování psů, které spadá do kompetence
jiného zákona a je povinností každého občana. Zákon je platný od 1. 1. 2020.
Otevírám k bodu diskusi:
Má někdo jiný návrh? Má někdo nějaké připomínky? Jiný návrh není
Usnesení: č. 190788
Zastupitelstvo obce Lukovany s ch v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku o
místním poplatku č. 2/2019 ze psů na rok 2020 v plném znění
Hlasování: pro - 7 proti - 0 zdržel se - 0
Návrh usnesení byl schválen

12. Obecně závazná vyhláška o odpadech
Dalším bodem je Obecně závazná vyhláška o odpadech. Zastupitelstvo dostalo
materiály k nastudování. Jak jsem předesílala před rokem, propočty nás utvrdily
o nutnosti navýšit poplatky za odpady a to z 500 Kč/na osobu na 600 Kč/na osobu.
(viz příloha 11)
Otevírám k bodu diskusi:
Má někdo jiný návrh? Má někdo nějaké připomínky?
Jiný návrh není
Usnesení: č. 190789
Zastupitelstvo obce Lukovany s ch v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku obce
Lukovany č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok
2020 v plném znění
Hlasování: pro - 7 proti - 0 zdržel se - 0
Návrh usnesení byl schválen

13. Schválení Pravidel pro poskytování individuální podpory v roce 2020
Předávám slovo zastupitelce Lence Kuchyňkové, která z pozice předsedkyně
finančního výboru zpracovala tyto Pravidla se členy výboru (viz. příloha č. 12)
Otevírám k bodu diskusi:
Má někdo jiný návrh? Má někdo nějaké připomínky?
Paní Bulíčková upozorňuje, že do článku 9 byly vloženy dva body, se kterými
nesouhlasí, protože jsou již obsaženy v článku 4. doporučuje, aby tyto body
nebyly součástí pravidel
Paní xxxx dávám za pravdu paní Bulíčkové, stačí, že je to obsaženo v článku IV
tj. předmětem dotační podpory
Paní starostka upřesňuje význam bodu, pokud někdo získá, peníze z obecních
prostředků měl by při obecních akcích být nápomocen.
Paní starostka navrhuje, aby pravidla o poskytnutí individuální podpory nebyla
rozšířena o dva body v článku 9 a pravidla byla schválena bez těchto bodů a
nechává hlasovat
Usnesení: č. 190790
Zastupitelstvo obce Lukovany s ch v a l u j e Pravidla pro poskytování
individuální podpory v roce 2020
Hlasování: pro - 7 proti - 0 zdržel se - 0
Návrh usnesení byl schválen

14. Návrh na schválení záměru o odkoupení a směnu pozemku
Jedná se o odkoupení 1m2 obecního pozemku parcely číslo 4922/1 z k. ú.
Lukovany a současně směny 1m2. Žádost byla podána panem Šicem. Při zápisu
nemovitosti do katastru a na základě pořízení geometrického plánu zjistili, že
stavba se zčásti nachází na pozemku sousedícím s pozemkem vlastníka, což je
parcela č. 4922/3 ( viz příloha č. 13)
Byl zpracován posudek ze ŽP, o vyčíslení ekologické a společenské hodnoty
vzrostlého jasanu. Který byl důvodem, toho, že při stavbě vlastník musel uhnout
o metr na obecní pozemek.
Toto mělo být dle mého názoru řešeno před uskutečněním stavby a ne v době před
zápisem stavby do katastru. Anebo v případě pochybení, což je bezpředmětné

mělo dojít ze strany pana xxx k zažádání o změnu stavby před dokončením, což
tak neučinil. O vzniklém problému obec nebyla informovaná.
Při šetření na místě s paní Ing. Královou nebylo patrné, že by posun do obecního
pozemku mělo být zapříčiněno vzrostlým jasanem, jehož hodnota činí dle
znaleckého posudku 413. 425,- Kč.
V našem zájmu není v současné době prodej jakéhokoliv pozemku. Navrhuji
řešení, jak situaci vyřešit viz níže
(Pan xxx si vypracuje nový geometrický plán, kde bude obecní pozemek
součástí stavby,
Zastavěná obecní plocha bude mít své parcelní číslo. Od obce dostane souhlas
s umístěním stavby na cizím pozemku a uzavře s ním nájemní smlouvu.
Jelikož pochybil a myslel si, že mu to projde až do doby, kdy navštívil katastr a
narazil.
Je toto pro něj jediná možnost. Samozřejmě všechny náklady jsou na vrub
majitele stavby.)
Otevírám k bodu diskusi:
Má někdo jiný návrh? Má někdo nějaké připomínky?
Paní Bulíčková striktně bych se nestavila k prodeji pozemkům, spíš bych
nastavila podmínky za jakých podmínek by se pozemky prodávaly např. kde
nevedou inženýrské sítě, kanalizace, přístup dalších osob, dala bych na
zváženou zda pozemek prodat.
Paní starostka copak víme, jaký pozemek bude v budoucnu pro nás strategický
Pan Nesrsta navrhuji se tím zabývat na dalším zastupitelstvu, obec nepracuje
jako správný hospodář, jsou rozorávány obecní cesty, např. cesta do Rapotic
Paní starostka toto je odklonění od tématu
Paní xxx můžu se zeptat o jak velký pozemek jde? _
Paní starostka jedná o 1 m čtvereční + směna pozemku, tolerance je 25cm
Pan xxx xxx udělejte si, co jsou obecní pozemky a co ne jsou, cesta do Rapotic
není obecní pozemek.
Paní starostka vraťme se k projednávanému bodu
Paní starostka v zájmu není prodávat obecní pozemky
Pan xxx nechápu o jakou část pozemku se jedná 1m2 po délce 4m jedná se o
vzdálenost?
Paní starostka můžete nahlédnout do geometrického plánu, škoda že tady není
pan Šic, který by nám to objasnil
Usnesení č. 190791
Zastupitelstvo obce Lukovany schvaluje vyvěšení záměru prodat 1m2 z parc. č.
4922/1 z k. ú. a současně směny 1m2 panu xxxxxx
Hlasování: pro - 0 proti - 3 zdržel se - 4
Návrh usnesení nebyl schválen

15. Návrh na schválení rekonstrukce plotu na sběrném místě
V současné době je plot v havarijním stavu, část plotu je zcela nevyhovující, je
nutno ho nahradit novým. Nový plot by měl vybudován z betonových panelů o
výšce 2 m.
Otevírám k bodu diskusi:
Má někdo jiný návrh? Má někdo nějaké připomínky? Jiný návrh není
Návrh usnesení č. 190792
Kdo je pro rekonstrukci plotu na sběrném dvoře
Hlasování: pro - 7 proti - 0 zdržel se - 0
Návrh usnesení byl schválen
Usnesení: č. 190792
Zastupitelstvo obce Lukovany s ch v a l u j e rekonstrukci plotu na sběrném
dvoře
16. Žádost o odkoupení obecního pozemku 4922/1
A nyní projednáme vložený bod č. 16. Žádost o odprodej obecního pozemku č.
4922/1 v k. ú Lukovany o výměře 16 m2. Žádost podali majitelé sousedního
pozemku p. č. 5257 Robert Komanec a Zora Komancová (viz příloha č. 15).
V minulosti, dne 6. 9. 2017 na 18. zasedání, již tato žádost byla podána, ale nebyla
odsouhlasena Zastupitelstvem.
Z důvodu, že prodej části pozemku by byl pro obec nevýhodný a proto
předsedající nedoporučil prodej části pozemku a žádosti nevyhověli.
Na základě stanoviska obce - V obecním zájmu není v současné době prodávat
obecní pozemky v intravilánu obce (/viz příloha 14)
Otevírám k bodu diskusi:
Má někdo jiný návrh? Má někdo nějaké připomínky?
Paní Bulíčková, opravdu by měla Obec posuzovat prodej pozemku případ od
případu, nejsem pro prodávat pozemky, ale měli bychom zaujmout strategii, jak
nakládat s obecními pozemky
Paní starostka jak chceš udělat strategii jednomu prodat a druhému ne, dřívější
zastupitelstvo se usneslo, že se obecní pozemky nebudou prodávat.
Pan Nesrsta je zde spousta obecních pozemků a přes ně povede kanalizace, bude
muset obec platí přípojky až k domům, je potřeba se nato dívat z různých úhlu

není to jednostranné, prodej pozemku může přinést i zisk, protože obecní
pozemek se prodá majiteli nemovitosti a ten si vybude přípojku na vlastní
náklady.
Paní Bulíčková jen k usnesením minulého zastupitelstva jsou platná nikoliv
závazná, nové zastupitelstvo může přijmout nová usnesení, není to tady navěky
Paní starostka navrhuje, ať paní Bulíčková zpracuje nějaká pravidla pro prodej
pozemků.
Paní Bulíčková zpracuji pravidla, ale aby to nedopadlo jak se zpravodajem, že to
skončilo v koši.
Usnesení: č. 190793
Zastupitelstvo obce Lukovany schvaluje vyvěšení záměru prodeje obecního
pozemku p. č. 4822/1 o výměře 16m2 p. č. 5257 panu xxxxx a xxxxxxxx
Hlasování: pro - 0 proti - 3 zdržel se - 4
Návrh usnesení nebyl schválen

17. Informace od starostky
Stav účtů k dnešnímu dni:
Aktuální částka:
ČNB: k datu 29. 11. 2019:
KB: k dnešnímu dni:

2 162 498, 22 Kč
14 120 951, 80 Kč

Ráda bych Vás informovala o proběhlých akcích:
Úkol z minulého zasedání:
1. Stále jsou k vyzvednutí kompostéry (na obci je uloženo ještě 100 ks
komposterů) (105 tisíc obec doplácela +dotace z EU)
Jedná se dotované kompostéry, které kofinancuje obec spolu s Mikroregionem
Kahan d .s. o. Na základě smlouvy bude kompostér občanům bezplatně vydán. A
po 5 letech se stane majetkem občana.
Kompostéry budou vydávány POUZE v úřední dny na základě podpisu smlouvy.
Nejpozději od ledna příštího roku bude na odpadovém místě možno odkládat
nádoby s použitým olejem do kontejneru pro to určeného.
Dále předávám slovo panu Markovi, který je jednatelem firmy KTS ekologie
s.r.o., a který vám vysvětlí smysl a správné využití kontejneru na bio odpad. Pan
Marek přednesl přednášku o odpadech a občanům zodpověděl na dotazy občanů

2. Akce čipování psů
Obec Lukovany zprostředkovala akci na čipování psů dne 3. 11. 2019. Bylo
nahlášeno 17 psů z 65 celkem. Na čipování bylo přivedeno 12 psů
Zákon o čipování psů platí od 1. 1. 2020
3. Zakoupení obecního kotce pro zaběhnuté psy, kotec budou obývat do doby
vyřešení náhle vzniklé situace nebo nalezení majitele, popř. budou městkou
policií transportovány do útulku.
4. Dne 16. 10. 2019 Proběhl audit GDPR – bez výhrad.
5. Dochází ke krádežím sáčku na psí exkrementy – jeden den se dá celá nová
role do stojanu a druhý den je stojan prázdný. Je třeba si uvědomit, že jsou
sáčky pro všechny pejskaře a nemůže si roli přivlastnit jeden. Nebo budete
nucení používat svoje vlastní sáčky.
6. Dne 19. 10. 2019 – byla vysazena před hřbitovem ,,Lukovanská lípa“.
Jednalo se o náhradní výsadbu za starou a uhnilou lípu, kterou bylo třeba
pokácet. Ve stejném duchu pak pokračovali rodiče dětí narozených v letech
2018 – 2019 sázením ovocných stromů v Každrštánce. Bylo zasázeno 15
ovocných stromů. Péči o ovocné stromy aktem zasazení přebrali rodiče.
Záleží jen na nich, jak jim porostou.
7. Dne 1. 11. proběhla akce Svěcení Dubu na hranici třech katastrů u kapličky
sv. Jána. Zmínka o této akci bude v Lukovanském zpravodaji. Akce se
zúčastnili i Základní školy Vysoké Popovice a Zakřany. Přítomni byli
všichni tři starostové zmíněných obcí a vzešla myšlenka, že bychom se
mohli na tomto místě scházet pravidelně a vytvořit se setkání tradici.
Článek přislíbil jáhen Večeřa i paní Ing. Králová ze ŽP, která byla též na
akci přítomna.
8. Ke konci roku vždy probíhá inventarizace obecního majetku a já bych
ráda z řad zastupitelů, které jsou kompetentní k vykonání inventarizace
stanovila inventarizační komisi a myslím, že se loni dané skupiny
inventarizačních komisí osvědčili, takže by byly 2 inventarizační skupiny
a to:
1. Skupina: Bulíčková
Nesrsta
Soltík
2. Skupina: Kuchyňková L.
Kuchyňková M
Smutná B.

9. Proběhla instalace 3. venkovních ozdob na sloupech VO, není to mnoho,
ale jistě dodají Lukovanům kouzlo a ducha Vánoc.
10. Mikroregion Kahan vytvořil úplně nové webové stránky, které jsou velmi
přehledné a poutavé, Probíhá zde fotosoutěž a je zde zmínka i o obci
Lukovany. Nahlédněte. Najdete tam všechny aktuální akce v regionu.
Mikroregion má i své facebookové stránky.
Připravované akce:
1. Listování – přiblížení knihy čtenářům hraným příběhem z úryvku
předčítané knihy. Jedná se o projekt MAS (místní akční skupina) Brána
Brněnská. Žádala jsem, aby toto představení koncipována nejen pro děti,
ale aby bylo napříč věkovým spektrem. Na jaře
2. Ráda bych uskutečnila Kurz První pomoci pro veřejnost s nácvikem KPR
na figuríně (leden, únor), kurz je bezplatný a mohou se přihlásit zájemci
všech věkových kategorií.
Žádám Vás o jakékoliv příspěvky do Lukovanského zpravodaje, který má
uzávěrku 10. 12. 2019
- můžete se těšit na článek o akci „Svěcení dubu“ od Ing. Evy Králové a
Jáhna pana doktora Večeři.
- Spolu se zpravodajem se k Vám do domu dostanou kapesní kalendáříky
na rok 2020 1x do každé rodiny, pokud budete mít zájem, můžete si dojít
na OÚ, dokud budou, tak Vám samozřejmě rádi poskytneme.
Na Obecním úřadě jsou k dispozici i kalendáře na 2 roky Z JEDU a ČEZ
Dostali jsme, nevím z jakého důvodu menší počet, než v letech předešlých – 180
Ks. Takže, kdo přijde dřív, na toho se dostane
V zimním období zejména, když napadne sníh, žádáme občany, aby neparkovali
u silnice. Docházelo by k nekvalitnímu odhrnutí sněhu a hrozí nechtěné poškození
vozů občanů
Závěrem bych chtěla poděkovat zastupitelkám Báře Smutné a Lence Kuchyňkové
za přípravu akce Putování za světýlkem, akce byla povedená a myslím, že si ji
užili všichni, jak velcí, tak i malí. Jsem ráda, že se obecních akcí účastní velký
počet občanů.
Děkuji všem zastupitelům za účast a za připravení dobrot, které byly k dispozici
na stánku
Lukovanskému spolku děkuji ještě jednou krásnou za výzdobu okolí kostela.

18. Diskuse
Paní xxx se ptá na stav alejí
Pan místostarosta odpovídá na dotaz, společnost Firesta má na starosti tříletou
péči dvakrát za léto byly stromy zality, léto bylo velmi suché a kořeny si
nevytvořily dostatek vláhy. Fy jsem několikrát kontaktoval, upozorňoval na
uschlé stromy, stačí když je zelený lístek je strom živý, tak, že nejsou všechny
stromy suché dle jejich názoru
Nesrsta každý snad pozná uhynulý strom, hrají zřejmě o čas
Pan xxx jak dlouho trvá péče
Paní starostka, že je to tříletá následná p éče
Paní xxx, jak se budou řešit záchody při cvičení?
Paní starostka já jsem Vás upozorňovala, že hospoda není v úterý otevřena a
z tohoto jsou záchody zavřené, bylo mně řečeno, že to není takový problém,
hlavně ať cvičení může být v úterý, zajistím otevření WC po dohodě s paní
hostinskou, zjistili, že jedno cvičení stojí obec cca 600,- Kč, a od Vás se
vybereme za jedno cvičení 50,.kč, je nutno se o tom v budoucnu pobavit, aby to
bylo pro všechny stejné a všichni měli stejné podmínky
Paní xxx tak to se musí se změnit pravidla
Paní xxx od dušiček není uklizeno u hřbitova a celou ulici jsme si zametali sami
na jaře
Paní starostka listí se uklízí, pravidelně
Pan Nesrsta jak je to čističkou odpadních vod
Paní starostka předpokládaný začátek na konci roku 2021, zpracovává se
projektová dokumentace, ale dnes to není předmětem jednání
Paní xxx jak je to s odpaním dvorem
Paní starostka odpovídá každou středu od 16 hod do 18 hod

V Lukovanech dne 4. 12. 2019

Paní starostka všem poděkovala za účast a ukončila schůzi ve 20:20 hod.

Zapisovatelka

………………………….. Radka Petrčková

Ověřovatelé zápisu: …..………………..…….. Lenka Kuchyňková
………………………….. Jan Pelc
………………………….. Mgr. Helena Palasová
starostka

