
Toto je můj přepis zasedání zastupitelstva obce Lukovany 4.9. 2019, použil 
především své pozorovací schopnosti a částečně i materiály obce, které jsem 
získal na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím, tzv 
zákon 106.  
Pokud chcete přesné znění, můžete si jej vyžádat a neměli by jste nic platit! 
I když v Lukovanech si se zákony moc hlavu nelámou 
 
1. Zahájení, technický bod, volba zapisovatele a ověřovatelů  
• Dobrý den, vážení přítomní spoluobčané, vážení přítomní Zastupitelé, dovolte mi,  
abych Vás dnes přivítala na 6. 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 28. 8. - 4.9.2019, 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 slečnu Barboru Smutnou a paní Martinu Kuchyňkovou  
Pan Bartek zápisy jsou falšovány, je s nimi účelově manipulováno. Paní starostka zápis 
prošly kontrolou ministerstva vnitra a krajským úřadem a nikdo neshledal žádné 
pochybení, dále jsou ověřeny ověřovateli zápisu, pokud by, ověřovatele nesouhlasili, 
tak by to nepodepsali Pan Bartek, těžko by mohli něco shledat, když jsou smazány  
Má někdo jiný návrh? Jiný návrh není. Diskuse bez připomínek Necháme hlasovat  
Hlasování: pro - 7 proti - 0) zdržel se - () Návrh usnesení byl schválen.  
Usnesení č.: 190672  
Zastupitelstvo obce Lukovany schvaluje zapisovatelku Radku Petrčkovou a 
ověřovatelky zápisu Barboru Smutnou a paní Martinu Kuchyňkovou  
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 - 4.9. 2019 v 18:00 hod v KD Lukovany  
1. Zahájení, technický bod 2. Seznámení s rozpočtového opatření č. 5/2019 3. Žádost 
MŠ Lukovany o převedení finanční částky z rezervního fondu do  
fondu investičního 4. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č.: 
ZN-014330050062/001 5. Schválení předpokládané výše spolufinancování sociálních 



služeb obcí  
Lukovany 6. Návrh na schválení sazebníku úhrad za poskytování informací  
VV  
7. Seznámení se závěrečným účtem Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice  
8. Seznámení se závěrečným účtem mikroregionu Kahan  
9. Informace od starostky  
10. Diskuse  
Má někdo jiný návrh?  
Diskuse bez připomínek  
0  
zdržel se - 0  
Hlasování: pro - 7 proti - Návrh usnesení byl schválen  
Usnesení č: 190673  
Zastupitelstvo obce Lukovany s chvaluje program 6. zasedání Zastupitelstva obce 
Lukovany  
2. Seznámení s rozpočtového opatření č. 5/2019  
Předkládám rozpočtové opatření č. 5 za rok 2019 zpracované paní účetní (viz příloha č. 
2), 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  
ikdo z přítomných zájem o podrobnější informace, můžete oslovit přímo paní účetni Evu 
Zimovou, která Vám jistě všechno vysvětlí. Oprava silnic 71 000 Kč, volby do 
evropského parlamentu  
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. 5/2019 (viz 
příloha č. 2).  
3. Projednání žádosti MŠ Lukovany o převedení finanční částky z rezervního fondu do 
fondu investičního  
MŠ zastoupená Paní ředitelkou Mgr. Hanou Opálkovou podala žádosti o převedení 
finanční částky 62 000 Kč z rezervního fondu do fondu investičního za účelem investice 
– pořízení zahradního altánku pro děti nad 40 000. Kč. Tento altánek má hodnotu výše 
zmíněné finanční částky a bude investice sloužit dětem MS Lukovany k výchově 
vzdělávací činnosti při pobytu venku.  
Otevírám k bodu diskusi: Má někdo nějaké připomínky? Má někdo jiný návrh? Jiný 
návrh?  
Diskuse bez připomínek  
zdržel se - 0  
Hlasování: pro - 7 proti - O Návrh usnesení byl schválen  



Usnesení č: 190674  
Zastupitelstvo obce Lukovany s ch valu je žádost o převedení finanční částky 62 000 Kč 
z rezervního fondu do fondu investičního za účelem investice.  
4. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330050062/001  
Předkládám návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330050062/001. 
Monika Březová, Manažer věcných břemen (dále jen oprávněná) prohlašuje, že je 
jediným a výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 4605, 4659 v k. ú. Lukovany. 
Pozemek je zapsaný v katastru nemovitosti na LV č. 10001 pro k. ú. Lukovany. 
Pozemek ,,Lukovany -- SIC: NN příp. kab. Příp. se nachází na území vymezeném 
licencí, v němž oprávněná provozuje distribuční soustavu. Distribuční soustava je 
liniovou stavbou ve smyslu § 509 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoníka nejedná 
se tak o součást pozemku. Věcné břemeno se zřizuje na stavbu - „Lukovany – SIC: NN 
příp. kab. Příp." Smluvní strany se za účelem umístění distribuční soustavy - kabelové 
vedení NN na Pozemku a za účelem jejího provozování dohodly na zřízení věcného 
břemene, jehož obsahem je právo Oprávněné zřídit, provozovat a opravovat a udržovat 
distribuční soustavu na pozemku.  
Otevírám k bodu diskusi: Má někdo jiný návrh? Má někdo nějaké připomínky? Jiný 
návrh není  
Diskuse bez připomínek  
Hlasování: pro - 7 proti - O zdržel se - 0 Návrh usnesení byl schválen  
Usnesení č: 190675  
Zastupitelstvo obce Lukovany schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN 
014330050062/001.  
5. Schválení předpokládané výše spolufinancování sociálních služeb obcí Lukovany  
V minulém zastupitelstvu jsme projednávali a bylo schváleno v souladu s ustanovením 
§ 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů garanci 
potřebnosti soc. služeb pro správní obvod ORP Rosice. Zastupitelstvo obce Lukovany 
po projednání a v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o 
obecních (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů projednává schválení systému 
spolufinancování soc. služeb pro správní odvod ORP Rosice, který se zakládá na 
aktuálně platných pravidlech zřízení o stanovení a přiznání finanční podpory 
jihomoravského kraje pro léta 2019-2020 v oblasti podpory poskytování sociálních 
služeb ve znění dodatku č. 2. Příslib financování pro rok 2020 se týká těchto 
poskytovatelů soc. služeb Poskytovatel služby - Penzion pro důchodce Rosice Druh 
služby - pečovatelská služba Identifikátor služby 5072219 Uvazek přímé péče - 0,22 
Předpokládaná výše spolufinancování ze strany obce - 28. 580,- Kč Pan Nesrsta jedná 
se o příspěvek na jakou dobu Paní starostka příspěvek je na rok  
Otevírám k bodu diskusi: Má někdo jiný návrh? Má někdo nějaké připomínky? Jiný 
návrh není  



Diskuse bez připomínek  
zdržel se - 0  
Hlasování: pro - 7 proti - 0 Návrh usnesení byl schválen  
Usnesení č: 190676 Zastupitelstvo obce Lukovany po projednání a v souladu s 
ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obecních (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů schvaluje systém spolufinancování spolufinancování soc. služeb 
pro správní odvod ORP Rosice, který se zakládá na aktuálně platných pravidlech 
zřízení o stanovení a přiznání finanční podpory jihomoravského kraje pro léta 
2019-2020 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb ve znění dodatku č. 2. 
Příslib financování pro rok 2020 se týká těchto poskytovatelů soc. služeb Poskytovatel 
služby - Penzion pro důchodce Rosice Poskytovatel služby - Penzion pro důchodce 
Rosice Druh služby - pečovatelská služba Identifikátor služby 5072219 Uvazek přímé 
péče - 0,22 Předpokládaná výše spolufinancování ze strany obce - 28. 580,- Kč  
6. Návrh na schválení sazebníku úhrad za poskytování informací  
Předkládám návrh na schválení aktualizovaného sazebníku za poskytování informací a 
náklady na pořizování kopií na PC černobílých i barevných. Cena nákladů na 
mimořádně rozsáhlé vyhledání informací za poskytování informací vychází z 
průměrného platu - účetní, referentky a starostky. Částka činí 339,- Kča byla 
zaokrouhlena na 300,- Kč.  
Sazebník úhrad za poskytování informací  
Obec Lukovany stanový v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., O 
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s 
nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za 
poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě 
$  
102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento 
sazebník úhrad za poskytování informací (dále jako „sazebník"):  
 
Náklady na pořízení kopií 1. Za pořízení jedné černobílé kopie, nebo vytištění, ve 
formátu A4:  
a) jednostranná .............  
................. 2,- Kč b) oboustranná ..............  
.............. 4,- Kč 2. Za pořízení jedné černobílé kopie, nebo vytištění, ve formátu A3:  
a) jednostranná  
............. 4,- Kč b) oboustranná .............  
............... 8,- Kč 3. Za pořízení jedné barevné kopie, nebo vytištění, ve formátu A4:  
a) jednostranná ........  
......... 12,- Kč b) oboustranná ..........  
................ 24,- Kč 4. Za pořízení jedné barevné kopie, nebo vytištění, ve formátu A3:  



a) jednostranná .....  
...... 24- Kč b) oboustranná .........  
............ 48,- Kč 5. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách 
vydávaných obcí se výše  
úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou 
prodeje tohoto výtisku.  
OUD.  
SIL  
UU. #T  
 
čl. II. Náklady na opatření technických nosičů dat  
 
1. 1 ks CD  
10,- Kč 2. 1 ks DVD  
15,- Kč 3. Jiný technický nosič dat .........  
 podle pořizovací ceny 4. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který 
bude možné požadované  
informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.  
 
čl. III. Náklady na odeslání informací žadateli  
1. Náklady na poštovní služby budou, vyčísleny dle ceníku České pošty s.p. Náklady na 
balné  
účtovány nebudou.  
2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na 
odeslání  
informací žadateli uplatňována.  
čl. IV. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací  
1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za 
každou i  
započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 300,- Kč, která je odvozena 
od ročních nákladů na platy zaměstnanců obce podle schváleného rozpočtu pro rok 
2019 V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude 
úhrada dána  
součtem částek připadajících na každého pracovníka. 2. Vzniknou-li při mimořádně 
rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např.  
náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.  
čl. V. Ostatní ustanovení  
1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím  
požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 100,- Kč,  



nebude úhrada požadována. 2. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starostka 
obce od úhrady nákladů zcela nebo  
zčásti upustit na základě žádosti žadatele. 3. Žadatel může úhradu provést buď v 
hotovosti v pokladně obecního úřadu v úředních  
hodinách nebo převodem na bankovní účet obce.13 02 06 41/0100 KB 4. Sazebník byl 
schválen usnesením zastupitelstva obce Lukovany ze dne .  
 
 
Stojí za povšimnutí, že sazby byly navrženy jako bezkonkurečně nejvyšší zemi. 
Jak ukázala má pozdější analýza, neměly žádnou logiku. 
Některé kopie jsou draží než běžně pořizované identické kopie na úřadě, jiné zase 
levnější než je oficiální ceník obce. 
Vypadá to, že přípava byla provedena někde nad panáčkem něčeho tvrdšího. 
 
A se slovy ?Otevírám k bodu diskusi: starostka uvolnila prostor k diskuzi 
Má někdo nějaké připomínky? Má někdo jiný návrh?  
Pan Bartek upozorňuji, že rozsáhlé vyhledávání musí obecní úřad doložit, toto už řešil 
nejvyšší správní soud jako např. evidenční listy, že museli jet do nějakého archivu, je to 
zbytečná byrokracie, právo na informaci dle ústavy má každý, z tohoto už se poučili, 
velká města všechno zveřejňují, obec není ochotna zveřejnit informace na webu tak 
potom se musí dle zákona o svobodném k přístupu, toto hlasování je o tom na kolik vy 
zastupitele respektujete ústavu a naše právo informaci, nebo jak jste slibovali v prosinci, 
jak budete sloužit svým voličům  
Paní Bulíčková nesouhlasí s částkou 300,- Kč za vyhledávání informací, tato částka je 
vysoká dle okolních obcí asi 20 obcí má částku 200,-kč za vyhledávání informací z 
tohoto důvodu bude hlasovat proti. Zpoplatnění ceníku nic neřeší, příslušný úřad musí 
informaci vyhledat, žadatele musí vyzvat, aby částku uhradil dle prokazatelné práce, 
pokud člověk neuhradí, tak mu tu se v informaci neposkytne, ale tu práci s 
vyhledáváním si stejně musí udělat, kdyby se všechny informace zveřejňovaly, 
nemusely by se potom podávat dle zákona 106/199Sb., Jsem pro, aby to bylo 
zpoplatněno ale ne tak vysoká částka, zpoplatnění nezabrání tomu, aby si někdo o 
informaci nepožádal, když bude někdo chtít, dělat problémy tak ho to nějak neodradí, 
Cástka se má odvíjet od toho kdo se na vyhledání informací podílí, to by se v našem 
případě dodrželo, ale v rozsahu velikosti naší obce jsem pro částku nižší  
Pan Bartek řešil to soud v Českých Budějovicích, kdy chtěli 240,-Kč, kdy pracovnice 
musela jet do krajského archivu, nechal si doložit docházkový list, něco trvala cesta a 
strávila tam 15 minut vyhledávání, vidím to jako zbytečnou byrokracii, která donese 
jenom problémy Paní Buličková nevidím to jako zbytečnou byrokracii, pokud by šlo, 
opravdu o mimořádné vyhledání návštěva archivu, ale 300,-Kč se mně zdá být moc Pan 



Bartek současné legislativa to upravuje a je možné to požadovat, není potřeba 
sazebník, jde o to zda, co žadatel akceptuje, pokud ne bude rozhodovat nadřízená obec 
Paní Bulíčková mělo být to být na aktuální období Paní starostka zdůrazňuje, že je to 
300,-Kč za mimořádné vyhledání informací, paní starostka cituje z nařízení vlády z roku 
2011, každý má právo informaci, každý informaci dostane, kdo si o ni zažádá  
Paní Bulíčková právo informací je dáno Ústavou, žádný sazebník nezabrání tomu, že 
když někdo bude chtít dělat problémy tak je bude dělat. Pokud se množí žádosti, tak 
jsem si to vyhodnotila, že spousta informací mohla být zveřejněna  
Paní starostka nechává hlasovat o návrhu  
Hlasování: pro - 3 proti - 1 zdržel se - 3 Návrh usnesení nebyl schválen.  
Usnesení: č: 190677  
Zastupitelstvo obce Lukovany neschvaluje sazebník v plném znění dle přílohy 
sazebníku, neschvaluje za mimořádné vyhledávání informací částku 300,-Kč za každou 
započatou hodinu.  
Paní Bulíčková navrhuje částku 200,-Kč, dívala jsem, se na Městský úřad Rosice který 
taky vychází z platu zaměstnanců a má částku 200,-Kč, ostatní úřady mají částky od 
200 až po 250, Kč, jsme malá obec, navrhuji částku 200,-Kč  
Paní starostka podává návrh na schválení ceníku, kde bude částka 200,. Kč za každou 
započatou hodinu při rozsáhlém vyhledání informací  
Paní starostka nechává o návrhu hlasovat  
zdržel se - 1  
Hlasování: pro - 4 proti - 2 Návrh usnesení byl schválen  
Usnesení č: 190678  
  
Zastupitelstvo obce Lukovany schvaluje sazebník za úhradu za poskytování informací. 
v plném rozsahu a za mimořádné vyhledávání informací v částce 200,- Kč za každou 
započatou hodinu.  
7. Seznámení se závěrečným účtem Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice  
Informuji Zastupitelstvo obce Lukovany o schválení závěrečného účtu Svazku vodovodů 
a kanalizací Ivančice. Závěrečný účet je vyvěšen v plném znění na 
www.svazekivancice.cz  
Zastupitelstvo obce Lukovany bere na vědomí schválení závěrečného účtu Svazku 
vodovodů a kanalizací Ivančice  
8. Seznámení se závěrečným účtem mikroregionu Kahan  
Dále informuji Zastupitelstvo obce Lukovany o schválení závěrečného účtu 
mikroregionu Kahan, který je vyvěšen na stránkách www.mikroregionkahan.cz  
 
Zastupitelstvo obce Lukovany bere na vědomí schválení závěrečného účtu 
mikroregionu Kahan.  



9. Informace od starostky  
Stav účtů k 30. 8. 2019  
ČNB: 2 108 148.89 Kč KB: 12 985 065,34 Kč  
Předávám slovo předsedkyni kontrolního výboru k vyjádření o kontrole, která proběhla 
dnes 4.9. v 16 hod.  
Slečna Barbora Smutná přednesla zprávu kontrolního výboru, cituje: V průběhu kontroly 
nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, veškeré zápisy ze zasedání zastupitelstva 
obce Lukovany, mají všechny právní a věcné náležitosti.  
1. Dne 26.8.2019 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce Lukovany. Závěr auditu 
cituji: Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která 
by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.  
2. Proběhlo jednání s panem Bohumilem Smutným o možnosti zbudování nového 
odpočívadla. Předchozí bylo odstraněno mezi obcemi Lukovany - Vysoké Popovice na 
cyklostezce z důvodu narušené stability a uhnilého základu. Na začátku příštího roku se 
pokusí vybudovat nové odpočívadlo z dotací, o které bude žádat mikroregion Ivančice - 
který je správcem cyklostezek. Zádala jsem je, pokud by došlo k vybudování 
odpočívadla, aby bylo umístěno na patky, aby byla prodloužena životnost odpočívadla.  
budoucna by to byl problém, protože ne zapěstované stromy při úhynu bude po třech 
letech dosazovat obec z obecního rozpočtu.  
13. KTS ekologie navýšila ceny likvidace vytříděných plastových odpadů z částky 800 
Kč za tunu bez DPH na částku 1100 Kč bez DPH na základě navýšení zpracování 
těchto odpadů firmou SAKO a.s.  
14. Aktualizace pasportizace Vzhledem ke špatné průjezdnosti hlavní silnice zejména 
od domu č. 33 a stání vozů v zátočině, kde již nejednou byla kolize a stále hrozí riziko 
srážky vozů. Zadám podnět na aktualizaci pasportu místních komunikaci.  
15. Stále dochází k nahodilé těžbě kůrovcového dřeva, hromadí se skládky s 
vytěženým dřevem, které je rozkrádáno, zejména v Každrštance. Zvažujeme, že v 
budoucnu na základě doporučení dle včerejšího sezení se zástupci Lesů ČR s. p. nám 
bylo doporučeno, že lze toto dřevo nechat jak je a nekácet.  
Kdo uvidí, že dochází k rozkrádání dřeva, at nás neprodleně informuje. V Každrštánce 
po poslední kontrole chybí - cca 14 m3  
Nejbližší připravované akce - připravované akce: 14. 9. 2019 – Myslivecké odpoledne 
pro děti – od 14 hod. Myslivna Zakrany 27., 28., 29.9. Svatováclavské hody  
Součástí hodů bude pokračování výstavy, která byla vytvořena při oslavách 750 
Lukovan.  
Bude doplněna o krásné aktuální letecké snímky obce.  
Na konci měsíce října připravujeme akci sázení ovocných stromů pro narozené děti v 
roce 2018 - 2019  
Zvažujeme pořádání Lukovanského bazárku (prodej dětského oblečení), bohužel 



termín, který byl stanoven na 7. 9., se z technických důvodů odsouvá a o dalším 
termínu budeme včas informovat.  
Paní starostka předala slovo Lence Kuchyňkové a ta seznámila přítomné hosty s 
programem Lukovanských Václavských hodů  
Paní Bulíčková dobrovolně se hlásím na sběrný dvůr v sobotu místo pana Laciny  
10. Diskuse  
Paní Prokešová na minulém zasedání byl daný návrh na taneční kroužek MIGTY 
SHAKE Zastávka, chtěla jsem se zeptat, zda bude taneční kroužek  
Paní starostka: včera jsem byla ve školce a udělala jsem si průzkum, kdo by měl o 
kroužek zájem, přihlásilo se 6 zájemců, a nikdo jiný mimo školku se nepřihlásil, pro 
malý zájem kroužek nebude obec organizovat, možná příští rok, pokud bude větší 
zájem  
Paní Prokešová na minulem zastupitelstvu bylo řečeno, že je to pro zájemce od 8 do 15 
let  
Paní Bulíčková minule jsem jenom říkala, že pokud obec podpoří tuto aktivitu, že by 
mohla podpořit i jiné aktivity v obci.  
V Lukovanech dne 4.9.2019 zapsala Radka Petrčková  
Paní starostka všem poděkovala za účast a ukončila schůzi v 18:40 hod.  
 
A zde již jen ověření, a podpis starostky Mgr. Heleny Palasové 
 
 


