
Toto je můj přepis z 2. zasedání zastupitelstva obce Lukovany 10. 12. 2018 , 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 2. 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 ještě, než začneme, ráda 
bych Vás seznámila s jednacím řádem, který budu citovat  
Konstatuji, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úředních deskách obecního 
úřadu ve dnech od 3. 12. 2018 - 11. 12. 2018, všichni zastupitelé obdrželi úplné podklady pro 
jednání zastupitelstva. Je přítomno 7 členů zastupitelstva.  
Omluveni jsou 0 Je přítomných 7 členů Zastupitelstva. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné 
(viz prezenční listina). Zapisovatelkou určuji paní Radku Petrčkovou a jako ověřovatele navrhuji 
pana Pelce a slečnu Barboru Smutnou.  
Má někdo jiný návrh? Jiný návrh není. Diskuse bez připomínek Necháme hlasovat  
Hlasování: pro - 7 proti - 0) zdržel se - 0 Návrh usnesení byl schválen.  
Usnesení č.180214  
Zastupitelstvo obce Lukovany schvaluje zapisovatelku Radku Petrčkovou a za ověřovatele 
zápisu pana Jana Pelce a slečnu Barboru Smutnou.  
SCHVÁLENÍ PROGRAMU: Ráda bych Vás nyní seznámila s body programu veřejného 
zasedání zastupitelstva, který je v souladu s pozvánkou předanou členům Zastupitelstva a v 
souladu s informací zveřejněnou na web stránkách obce, úřední desce a řádně vyhlášenou 
informací o zasedání a místě konání obecním rozhlasem.  
Program:  
1. Zahájení, technický bod  
2. Volba členů výborů – kontrolního a finančního 3. Rozpočet MŠ 4. střednědobý výhled MŠ – 
na rok 2020 – 2021 5. Žádost o finanční příspěvek MŠ na plavání 6. Žádost o vyřazení majetku 
MŠ Lukovany  
7. Předání majetku do hospodaření MŠ Lukovany k 1.1.2019  
8. rozpočet obce na 2019 9. rozpočtové opatření 3, 4  
10. rozpočtové opatření - 5  
11. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2020 - 2021  
12. Obecně závazná vyhláška o odpadech – informace o navyšování poplatku za odpady od  
roku 1. 1. 2020  
13. Usnesení zastupitelstva o zveřejňování zasedání Zastupitelstva  
14. Schválení Dohody o pracovní činnosti IT technika J. P., schválení výše platu  
15. Projednání Návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene -  
souhlas s umístěním distribučního zařízení  



(Projednání zjednání věcného břemene) - Lukovany č. p. 126, 40: NN úpr. příp. 16. Žádost o 
projednání změny územního plánu parcely 4592  
17. Otevírací doba odpadového místa  
18. Úkol z minulého zasedání – vize Zastupitelstva, realizace volebního programu  
19. Usnesení zastupitelstva o zabezpečení knihovny videozvonkem 20. Projednání žádosti o 
podporu provozu lukovanské hospůdky  
21. Informování Rozhodnutí o kácení ovocných dřevin na pozemku č. 4059 z důvodu výstavby  
ČOV  
22. Kanalizace - informace o postupu přípravy projektu odkanalizování obce Lukovany  
Má někdo jiný návrh?  
Paní Martina Bulíčková navrhuje doplnit program jednání a to do bodu č.2 zahrnout podněty 
náměty hostů nebo návrh nakonec programu zahrnout diskusi, starostka nechala hlasovat o 
návrhu zahrnout náměty a podněty do bodu č.2  
zdržel se - 0  
Hlasování: pro - 2 proti - 5 Návrh usnesení nebyl schválen  
Usnesení č. 180215  
Zastupitelstvo obce Lukovany neschvaluje návrh zahrnutí podnětů a námětů hostů do bodu č.2  
Starostka nechala hlasovat o návrhu - zahrnutí bodu diskuse nakonec programu  
Hlasování: pro - 6  
proti - O  
zdržel se - 1  
Návrh usnesení byl schválen  
Usnesení č. 180216  
Zastupitelstvo obce Lukovany s chvaluje program 2. zasedání Zastupitelstva obce Lukovany a 
zahrnuje bod diskuse do programu pod číslem 23  
2. Volba členů výborů kontrolního a finančního  
Nyní přistoupíme k volbě členů finančního a kontrolního výboru, Žádám předsedkyni 
FINANČNÍHO výboru Lenku Kuchyňkovou, aby navrhla členy finančního výboru. Budeme 
hlasovat o každém členu jednotlivě  
Předseda Finančního výboru Lenka Kuchyňková navrhla jako členy výborů Libora Bučka a 
Lenku Palasovou.  
Má někdo jiný návrh? Jiný návrh není. Diskuse bez připomínek  
Kdo je pro zvolení 1. člena finančního výboru - Libora Bučka.  
0  
zdržel se - 0  
Hlasování: pro - 7 proti - Návrh usnesení byl schválen.  
Kdo je pro zvolení 2. člena finančního výboru - Lenku Palasovou Hlasování: pro - 7 proti - 0 
zdržel se - 0 Návrh usnesení byl schválen  
Usnesení: č. 180217 Zastupitelstvo obce Lukovany s chvaluje volbu členů finančního výboru 
pana Libora Bučka a slečnu Lenku Palasovou  
Starostka vyzvala předsedkyni kontrolního výboru Barboru Smutnou, aby navrhla členy 
kontrolního výboru. Budeme hlasovat o každém členovi jednotlivě.  



Předseda kontrolního výboru Barbora Smutná navrhuje za členy kontrolního výboru paní 
Martinu Kuchyňkovou a pana Davida Kazdu ml.  
Má někdo nějaké připomínky? Má někdo jiný návrh? Jiný návrh není Diskuse bez připomínek  
Kdo je pro zvolení 1. člena kontrolního výboru - Martiny Kuchyňkové.  
Hlasování: pro - 7  
proti - 0  
zdržel se - 0  
Návrh usnesení byl schválen.  
Kdo je pro zvolení 2. člena kontrolního výboru - Davida Kazdy ml.  
zdržel se - 0  
Hlasování: pro - 7 proti - O Návrh usnesení byl schválen  
Usnesení č. 180218  
Zastupitelstvo obce Lukovany s chvaluje členy kontrolního výboru Martinu Kuchyňkovou a 
Davida Kazdy ml.  
3. Rozpočet Mateřské školy  
Dále předkládám návrh rozpočtu Mateřské školy. Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn na úřední 
desce obecního úřadu po zákona dobu 15-ti dnů dle zákona č. 250/2000 Sb. Zastupitelstvu byly 
včas zaslány materiály Rozpočtu Mateřské školy k prostudování. (viz příloha č. 3)  
Má někdo nějaké připomínky? Má někdo jiný návrh? Jiný návrh není Diskuse bez připomínek  
zdržel se - 0  
Hlasování: pro - 7 proti - 0 Návrh usnesení byl schválen  
Usnesení č. 180219  
3),  
Zastupitelstvo obce Lukovany s ch v aluje návrh rozpočtu MS na rok 2019 (viz příloha provozní 
příspěvek na rok 2019 MŠ Lukovany činí 556 000,-kč.  
| 4. Střednědobý výhled MŠ na rok 2020 - 2021  
Předsedající předložila návrh střednědobého výhledu na roky 2020-2021. Návrh Střednědobého 
výhledu (viz příloha č. 4) byl řádně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu dle zákona č. 
250/2000 Sb po dobu 15-ti dnů. Před tím byl zaslán 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 ráda vysvětlí.  
Má někdo nějaké připomínky? Má někdo jiný návrh? Diskuse bez připomínek.  
zdržel se - 0  
Hlasování: pro - 7 proti - 0 Návrh usnesení byl schválen  
Usnesení č. 180220  
Zastupitelstvo obce Lukovany schvaluje návrh Střednědobého výhledu na rok 2020-2021(viz 
příloha č. 4)  
5. Žádost o finanční příspěvek MŠ na plavání  
Dalším bodem k projednání je žádost o finanční příspěvek od paní ředitelky MS. Jedná se o 
plavecký výcvik, který bude zajišťovat Plavecká škola Brno v období duben - červen. Jedná se o 
10  
výukových lekcí. Celková částka na jedno dítě činí 2100.- Kč, z toho návrh částky příspěvku od 
obce je 1000,- Kč na jedno dítě. Celkem se plavání zúčastní 34 dětí.  



Má někdo nějaké připomínky? Má někdo jiný návrh? Diskuse bez připomínek.  
zdržel se - Jiný návrh není  
Hlasování: pro - 7 proti - 0 Návrh usnesení byl schválen  
Usnesení: č. 180221  
Zastupitelstvo obce Lukovany s chvaluje finanční příspěvek na plavecký výcvik pro dětí MS ve 
výši 1000,- Kč na jedno dítě.  
6. Žádost o vyřazení majetku MŠ Lukovany  
Předkládám Zastupitelstvu návrh na vyřazení majetku MŠ Lukovany. Návrh je doplněn 
dokumentem, který přesně definuje předměty, kterých se vyřazení týká (viz příloha č. 6). 
Zastupitelstvo s dokumentem bylo podrobně seznámeno.  
Má někdo nějaké připomínky? Má někdo jiný návrh? Jiný návrh není. Diskuse bez připomínek.  
zdržel se - 0  
Hlasování: pro - 7 proti - 0 Návrh usnesení byl schválen.  
Usnesení: č. 180222  
Zastupitelstvo obce Lukovany s chvaluje návrh na vyřazení majetku MS dle přílohy č. 6  
7. Předání majetku do hospodaření MŠ Lukovany  
Nyní bych chtěla seznámit Zastupitelstvo s doplněním zřizovací listiny p.o. MŠ Lukovany o 
přílohu č. 3 majetek předávaný k hospodaření do MŠ Lukovany k 1.1.2019. (Viz příloha č. 7)  
Má někdo nějaké připomínky? Má někdo jiný návrh? Jiný návrh není. Diskuse bez připomínek.  
Jiný návrh není  
Hlasování: pro - 7 proti - 0 zdržel se - Návrh usnesení byl schválen.  
Usnesení: č.180223  
Zastupitelstvo obce Lukovany s ch valuje přílohu č. 3 ke zřizovací listině - Majetek předávaný k 
hospodaření do MŠ Lukovany k 1. 1. 2019 dle bodu 5 zřizovací listiny.  
8. Rozpočet obce na rok 2019  
V dalším bodě bych Vás chtěla seznámit s rozpočtem obce na rok 2019. Návrh rozpočtu byl 
řádně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu dobu 15-ti dnů dle zákona č. 250/2000 Sb 
členům zastupitelstva byly zaslány dokumenty k prostudování s dostatečným předstihem. 
/příloha č.8/  
Má někdo jiný návrh? Jiný návrh není. Diskuse bez připomínek.  
zdržel se - 0  
Hlasování: pro - 7 proti - O Návrh usnesení byl schválen.  
Usnesení: č. 180224  
Zastupitelstvo obce Lukovany s chvaluje vyrovnaný rozpočet obce Lukovany na rok 2019 ./viz 
příloha č.8/  
9. Rozpočtové opatření č. 3, č. 4/2018  
Nyní Vám předkládám rozpočtové opatření č. 3, 4/2018 (příloha č. 9 ), týkající se doby minulého 
zastupitelstva. Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3, 4/2018.  
Zastupitelstvo obce Lukovany bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3, č. 4/2018 (viz příloha 
č.9)  
10. Rozpočtové opatření č. 5/2018  
Pouze informativně Vás seznámím s rozpočtovým opatřením č. 5/2018 (příloha č. 10), týkající 
se doby minulého zastupitelstva. Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2018  



Zastupitelstvo obce Lukovany bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2018  
11. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2020-2021  
Předsedající seznámila přítomné se střednědobým výhledem obce na rok 2020-2021 Návrh 
střednědobého výhledu byl řádně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu po dobu 15-ti dnů 
dle zákona č. 250/2000 Sb Zastupitelstvu byly zaslány dokumenty k prostudování. Dojde k 
postupnému zvyšování nákladů z důvodu budování splaškové kanalizace./viz příloha č,11/  
Má někdo nějaké připomínky? Má někdo jiný návrh? Jiný návrh není. Diskuse bez připomínek.  
Hlasování: pro - 7 proti - 0 zdržel se - 0 Návrh usnesení byl schválen  
Usnesení: č. 180225 Zastupitelstvo obce Lukovany s chvaluje střednědobý výhled rozpočtu 
obce Lukovany na rok na rok 2020-2021. /viz příloha č.11/  
12. Obecně závazná vyhláška o odpadech - informace o navyšování poplatku za odpady od 
1.1.2020  
Ve 12. bodě předkládám projednání Obecně závazná vyhláška o odpadech. Zastupitelstvo 
dostalo materiály k nastudování. Při zpracování vyplynulo, že v roce 2017 náklady na odpady 
činily 279 564 v roce 2018 došlo k navýšení nákladu na odpady o 85 803, 97 Kč. Celková 
částka nákladů na komunální odpady tedy činí 365 367, 97. Z celkového počtu byla v tomto 
roce do dnešního dne vybrána od občanů částka 318 192 Kč. Obec doplácela 47 175, 97 Kč 
komunální odpady. Celkové výdaje ke dni 31. 11. 2018 na veškerý odpad (nebezpečný, 
komunální a velkoobjemový) činí 533 975 Kč.  
Otevřela bod k diskusi Má někdo jiný návrh? Jiný návrh není. Diskuse bez připomínek.  
zdržel se - 0  
Hlasování: pro - 7 proti - O Návrh usnesení byl schválen.  
Usnesení: č. 180226  
Zastupitelstvo obce Lukovany schválilo Obecně závaznou vyhlášku pro rok 2019 v plném znění.  
Předsedající navrhla zvýšit částku za odpady z 500 Kč na 600 Kč od roku 2020.  
Předem bych chtěla informovat o zvažování navýšení poplatku za komunální odpady z 500 Kč 
na částku 600,- Kč od roku 2020, ale pouze v případě, že dojde k dalšímu navýšení nákladů. 
Navýšení bude předmětem další diskuse - na podzim roku 2019.  
 
Toto je lež, otisknout průběh zasedání ve zpravodaji je možný a fáma o GDPR připomíná 
různé hoaxy co chodí po internetu. 
Navíc slovo není možné bylo nahrazeno není vhodné. 
 
13. Usnesení o zveřejňování zasedání Zastupitelstva v obecním zpravodaji  
Starostka předkládá požadavek Zastupitelstva obce Lukovany o informování občanů ze 
zasedání Zastupitelstva prostřednictvím Lukovanského zpravodaje, formou výpisem z usnesení. 
Zveřejňování celého zápisu včetně diskuse vzhledem k GPDR není vhodné  
Diskuse k bodu: Má někdo jiný návrh: Paní Bulíčková vznáší požadavek, zveřejňování zápisu 
ze zastupitelstva na webu obce Lukovany  
Paní Svarcová dobrý nápad zveřejňování ve zpravodaji nemám nic proti zveřejňování na webu  
Paní starostka nechala o návrhu paní Martiny Bulíčkové hlasovat  
zdržel se - 0  



Hlasování: pro - 2 proti - 5 Návrh usnesení nevyl schválen (proti hlasovali KDU-ČSL a Mládí 
vpřed) 
Usnesení č.180227  
Zastupitelstvo obce nesch valu je návrh paní Martiny Bulíčkové zveřejňování výpisu z usnesení 
na webu stránkách obce  
Paní starostka se vrátila k původnímu návrhu a nechala o návrhu hlasovat  
Hlasování: pro - 5  
proti -  
2  
zdržel se - 0  
Usnesení: č. 180228  
Zastupitelstvo obce Lukovany s chvaluje zveřejňování výpisu z usnesení ze zasedání 
zastupitelstva v Lukovanském zpravodaji.  
14. Schválení dohody o pracovní činnosti IT technika J.P., schválení výše platu  
Ve zveřejněném programu zastupitelstva obce bylo uvedeno schválení dohody o prac. činnosti, 
po konzultaci s mzdovou účetní bude uzavřena s p. Pelce dohoda o provedení práce. Dohoda o 
provedení práce IT technika J. P. bude uzavřena od 11. 12. 2018 a jeho výše platu hrubého  Kč 
měsíčně.  
Má někdo jiný návrh ? Paní Hradecká proč se za tuto funkci má platit, bere už plat za 
místostarosty, jde to z našich daní Paní Švarcová proč by neměl pan Pelc pobírat plat za 
obsluhu webu, každá služba něco stojí Pan Pelc vysvětluje co obnáší zpravování webu a tato 
činnost mu zabere zhruba asi hodinu denně Paní Vaverkové Franto nezdržuj Paní Hradecká 
chtěla vědět kolik činil plat bývalého IT technika Paní Zimová objasnila, že nelze zveřejňovat 
jsou to citlivé údaje a je to v kompetenci starostky, řeší se to z tohoto důvodu jen, že je 
zastupitel  
O návrhu nechala hlasovat  
zdržel se - 1  
Hlasování: pro - 6 proti - O Návrh usnesení byl schválen.  
Usnesení: č. 180229 Zastupitelstvo obce Lukovany s ch valuje dohodu o provedení práce IT 
technika pana Jana Pelce a to ve výši 2000,- Kč hrubého měsíčně. Dohoda o provedení práce 
bude uzavřena od 11. 12.2018 do roku 30.11.2022.  
15. Projednání návrhů na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - 
souhlas s umístěním distribučního zařízení (Projednání zjednání věcného břemene) - Lukovany 
č. p. 126, 40: NN úpr. příp. 1040015660/001 a smlouva č.1040015650/001 o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene  
Nyní předkládám návrhy smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - souhlas s 
umístěním distribučního zařízení č. ZN-1040015660/001/DUR a o smlouvě č.: 1040015660/001 
budoucí o zřízení věcného břemene Lukovany č. p. 126, 40: a o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene a 1040015650/001 mezi obcí Lukovany, Lukovany 70 a E.On Distribuce a.s. 
se sídlem se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Jedná se o vybudování 
venkovních přípojek NN v obci Lukovany. Zastupitelstvo bylo s dokumentací seznámeno před 
zasedáním. (viz příloha č. 15)  



Diskuse k bodu: Má někdo jiný návrh? Jiný návrh není? Diskuse bez připomínek. O návrhu 
nechala hlasovat  
Hlasování: pro 7. proti - 0 Návrh usnesení byl schválen  
zdržel se - 0  
Usnesení: č.180230  
Zastupitelstvo obce Lukovany schvaluje návrhy smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene - souhlas s umístěním distribučního zařízení č. ZN-1040015660/001/DUR a smlouva 
č.: 1040015660/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Lukovany č. p. 126, 40:NN 
úpr.příp. a smlouva č.1040015650/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.p.63 
mezi obcí  
Lukovany, Lukovany 70 a E.On Distribuce a.s. se sídlem se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice.  
16. Žádost o projednání změny územního plánu parcely č. 4592  
Nyní představím žádost o návrhu změny územního plánu parcely č. 4592. (viz příloha č. 16) 
Jedná se o pozemek za cedulí Lukovany směr Vysoké Popovice vlevo od účelové komunikace.  
Diskuse k bodu: Má někdo jiný návrh? Paní Bulíčková chtěla přesně znát, jestli se jedná o celý 
pozemek, popřípadě jen o část Pan Chyba upřesňuje o co se mu jedná, kde se parcela nachází  
Paní Starostka vysvětlovala situaci ohledně územního plánu v obci Lukovany a nechala o 
návrhu hlasovat  
Hlasování: pro - 0  
proti - 6  
zdržel se - 1  
Návrh usnesení: č.180231  
Zastupitelstvo obce Lukovany nesch valuje žádost pana Marka Chyby o změnu územního plánu 
parcely 4592, protože že v současné době není v zájmu obce rozšiřovat územní plán o další 
zastavěné území  
17. Otvírací doba odpadového místa  
V rámci chystané změny týkající se doby a dne otevření odpadového místa proběhla v době od 
15. 11. 2018 do 28. 11. 2018 proběhla anketa na webových stránkách obce Lukovany Byly 
uvedeny dva návrhy pracovních dnů - a to pátek a středa a časové rozmezí otevírací doby 1. 
návrh od 16 - do 18 hod., 2. návrh od 17 - do 19 hod. Ankety se zúčastnilo 51 (z 250 mužů, 275 
žen nad 15 let) celkem 525 občanů, což je necelých 10 %. Z technických důvodů se jeví jako 
vhodnější středa od 16 – 18 hod. Navrhuji hlasovat a rozhodnout o dni a času zastupitelstvo.  
du  
Diskuse k bodu: Má někdo jiný návrh, Jiný návrh není. Diskuse bez připomínek.  
O návrhu nechala hlasovat  
Kdo je, aby dnem otevření odpadového dvoru byl pátek od 17 do 19 hod,  
Hlasování: pro - 0  
proti - 7  
zdržel se - 0  
Kdo je pro čas ve středu od 16-18  
Hlasování: pro - 7 proti - O zdržel se - 0  
Usnesení: č.180232  



Zastupitelstvo obce Lukovany s ch valuje, že otevíracím dnem odpadového místa bude každá 
sudá středa a to v čase od 16 – 18 hod.  
18. Úkol z minulého zasedání - vize Zastupitelstva, realizace volebního programu  
V rámci splnění úkolu bychom měli pohovořit o vizích a realizacích volebního programu. 
Vzhledem k časové tísní a řešení daleko důležitějších věcí navrhuji zmínit se pouze krátce, 
třeba ve 3 větách, vše bylo napsáno na volebních letácích. Paní starostka přednesla svoji 
představu V první řadě je důležité pokusit se  
O sjednocení obce  
 
V dalším odstavci má paní starostka argumentaci podobnou elitám komunistickému 
režimu, Jakeš a podobně. 
Za vše může tisk a ti co se ozývají a mají připomínky. 
Dejte naší práci klid! 
 
• Zklidnění vztahů mezi lidmi - k čemuž vůbec nepřispívá ani Luk. Drbna a samozvaný  
demokrat . Přesně definované akce, které mezi sebou nekolidují  
. Pokračovat v projektu kanalizace Dále pak paní starostka vyzvala jednotlivé členy 
zastupitelstva, aby se vyjádřili o svých vizích na toto volební období Pan místostarosta 
poděkoval všem za hlasy, které dostal, pracuji jako IT technik, chtěl bych pokusit pro obec 
zajistit, optický kabel, zlepšit třídění odpadů, pokračovat v kanalizaci Martina Kuchyňková 
pokračovat v kanalizaci, podpořit kulturní akce, aby se nekřížili s jinými akcemi, podpora i jiných 
organizací Lenka Kuchyňková zlepšit situaci v obci, podporovat kanalizaci obce, pokračovat v 
kulturních tradicích, podporovat projekty na rozvoj obce Barbora smutná snažit se táhnout za 
jeden provaz, tak aby obyvatele byli spokojeni, pokračovat v projektu kanalizace,, dodržovat 
kulturní tradice a pokusit o zlepšení dopravního značení Martin Nesrsta zlepšit informovanost 
občanům, pokračovat v kanalizaci, podporovat kulturní aktivity občanů, snažit se vybudovat 
cyklostezku, snažit se dobře komunikovat s ostatními zastupiteli Martina Bulíčková shoduji se se 
svými kolegy zastupiteli, i když máme odlišné názory tak bych chtěla se pokusit o vzájemnou 
komunikaci mezi mladší a starší generací, aby nedocházelo ke generačnímu rozdělení občanů, 
nepodporovat černé skládky taky chce podporovat kanalizaci, ale zároveň chci hájit zájmy 
občanů ohledně kanalizace., podpora změny územního plánu, ale chce zachovat Lukovany bez 
satelitního bydlení, využít místnost pod KD, kde by se mohly scházet děti. Přijímat podněty a 
návrhy občanů,  
19. Usnesení Zastupitelstva o zabezpečení knihovny videozvonkem  
Tento bod je pouze je pouze informativní. Paní starostka informuje, že z důvodu bezpečnosti 
bude knihovna zabezpečena videozvonkem Zastupitelstvo bere na vědomí o zabezpečení 
knihovny videozvonkem z důvodu bezpečnosti. Instalace bude realizována v prvním čtvrtletí 
roku 2019. Zda došlo ke splnění závazku, budeme informovat v následujícím zasedání.  
Paní Bulíčková opustila jednání z důvodu neschopnosti v 19 hod  
nesc  
20. Projednání žádosti o podporu provozu lukovanské hospůdky  



Dále předkládám Žádost o podporu v podnikání paní Talafantové vzhledem k dlouhodobé 
špatné ekonomické situaci v provozování hospody. Obec by mohla pomoci udržet provoz 
hospody finanční  
podporou podnikání a prominutí nájmu. Zastupitelstvo se usneslo, že podpoří a schválí podporu 
včetně finanční za určitých podmínek pro vedení hospody. Jedná se o tyto podmínky: 1. 
otevřeno pá, so, ne + alespoň jeden všední den krom pátku (v zimě pouze 3 dny) 2. otevřeno na 
veškeré kulturní akce v obci, případně po domluvě (např. rodinné oslavy) - vstřícnost a slušné 
jednání je samozřejmostí 3. informovanost o přerušení provozu (např. nemoc / nepřítomnost)  
Zastupitelstvo bylo seznámeno na základě jejich požadavků s výší měsíčního nájmu, s 
průměrnými měsíčními náklady energií a zda se na jejich hrazení podílí obec, jaké časové 
období má pokrýt navrhovaná částka podpory, jaké služby mohou přilákat do hostince 
rozmanitější skupiny návštěvníků, a zajímali se o důvody, proč poklesla návštěvnost?  
2. Jaké jsou průměrné měsíční náklady na energie a podílí se na jejich hrazení obec? 3. Jaké 
časové období má pokrývat navrhovaná částka? 4. Jaké služby mohou přilákat do hostince 
rozmanitější skupiny návštěvníků? 5. Zamyslel se někdo na důvody, proč poklesla návštěvnost  
 
V tomto bodu je ukázka toho, jak se snaží MGR Palasová manipulovat se zastupiteli a 
dotlačit je k tomu, aby neprojevovali své názory na zastupitelstvu a šli tak proti zákonu. 
Je to taková iniciace gangu. Porušuj zákon a my(veličenstvo) se ti odměníme. 
Ne, budeš potrestán. 
 
Otevřela k bodu diskusi:  
Pan Nesrsta se ujal slova existuji 2 varianty podpory 1. Podpoří se současný subjekt v 
podnikání 2. Nebo se vyhlásí výběrové řízení a stanoví se podmínky pro poskytnutí dotace 
Nesmí být diskriminováni další soutěžící, nebo může obec provozovat službu sama. Současný 
pronájem stále platí. Musí se najít optimální řešení Paní starostka poděkovala panu 
Nesrstovi za vyčerpávající informace a řekla, že v tomto případě nevidí smysl pracovních 
schůzek, když teprve teď se vystupuje s tímto stanoviskem na zasedání zastupitelstva 
proti podpoře místní hospůdce. Z tohoto důvodu navrhuje panu Nesrstovi, aby zpracoval 
podrobný návrh jak řešit situaci s lukovanskou hospůdkou a návrh předložil zastupitelstvu Paní 
starostka navrhla, že tento bod se přesune na další jednání zastupitelstva a nechala o návrhu 
hlasovat:  
Hlasování pro - 6 proti - 0 zdržel se - 0 Návrh usnesení nebyl schválen  
Usnesení: č.180233  
Zastupitelstvo obce Lukovany přesouvá bod č. 20 podpora Lukovanské hospůdce na další 
nejbližší zasedání zastupitelstva obce a pan Martin Nesrsta je pověřen zpracováním podrobné 
analýzy na podporu Lukovanské hospůdce.  
21. Informování o Rozhodnutí o kácení ovocných dřevin na pozemku č. 4059 z důvodu výstavby 
ČOV  
Informace starostky Na základě přípravy k vodoprávnímu řízení bylo potřeba vypracovat a 
doložit Rozhodnutí o kácení ovocných dřevin na pozemku č. 4059, což je obecní pozemek, na 
kterém by měla být vystavěna COV. Jedná se o 7 ovocných stromů, které budou před kolaudací 
nahrazeny přesně definovanými stromy, což byla podmínka obecního úřadu Lukovany. 



Provedení výsadby bude v tomto rozsahu 10 ks ovocných stromů zapěstovaných na 
vysokokmen s výškou min. 2 m obvodem kmínku 12 – 14 cm. Kácení dřevin je možné pouze po 
nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu ,,Lukovany - kanalizace a ČOV.“  
22. Kanalizace - informace o postupu přípravy projektu odkanalizování obce  
Ráda bych mezi námi přivítala pana Petra Kocha vedoucího technika Provozu Rosicko SVAK 
Ivančice, a Ing. Tomáše Hájka předseda Svazku vodovodů a kanalizací a starosta městyse 
Ostrovačice který občany informoval o postupu a fázi přípravy projektu odkanalizování obce, 
mimo jiné si připravil pro Lukovanský zpravodaj článek s podrobnými informacemi týkající se 
výše zmíněné problematiky. Také informovala o správním Vodoprávním řízení, které se 
uskutečnilo dne 29. 11. 2019 v 9 hod. a ze kterého byl učiněn zápis, a ze kterého byl učiněn 
zápis. V něm je mimo jiné zaznamenané nesouhlasné vyjádření účastníků s umístěním ČOV 
dle předložené dokumentace. Navrhují zvážit předchozí verzi COV dle předchozího územního 
plánu obce Lukovany. Jednání trvalo 4 hodiny (začalo v 9 hod. a skončilo ve 13 hod.) Je třeba 
respektovat usnesení předchozího zastupitelstva. Obzvláště, pokud jim bylo vysvětleno, že se 
jedná o nejvhodnější řešení. Zdržení procesu a nereálnost vzhledem k nutnosti vybudování 
zpevněné komunikace a absence vody, elektřiny atd. Příprava odkanalizování je ve stadiu, kdy 
již není prostor na změnu územního plánu, přesouvání místa výstavby ČOV - celé zdržení by 
mělo za následek fatální dopady na již uskutečněné investice. Paní starostka obce požádala 
pana Kocha ,aby vysvětlil občanům vše co se týká kanalizace v obci Lukovany  
Pan Koch se ujal slova a odpovídá na všechny dotazy, které byly uveřejněni na lukovanské 
drbně. Dále se ujal slova pan Hájek předseda svazku a vysvětloval financování a stavbu 
kanalizace v Lukovanech, uzavření memoranda, úvěr u České spořitelny podmínky úvěru, 
možnost čerpání dotace z ministerstva , splácení úvěru. Po přednesu dostali občané možnost 
vznášet své dotazy  
Paní Zejdová je v nepřípustném terénu jak se bude realizovat Pan Koch odpovídá bude se 
konkrétně řešit každý dům zvlášť dle zpracované projektové dokumentace Paní Darina 
Hradecká se ptá jak by se financovala, kdyby nebyla uznána dotace Pan Hájek dotace z EU 
jsou již vyčerpány to se nepředpokládá, máme přislíbený úvěr a dotaci z ministerstva 
zemědělství, popřípadě se doba splácení může prodloužit až na 25 let banka počítá se 
splácením, tak, aby byla možnost normální ekonomické fungování obce Paní Darina Hradecká 
se ptá na cenu stočného a jak se hradí Pan Hájek cena stočného se počítá z průměru ČR 
spotřeby vody na obyvatele ČR Pan Tejkal předložil návrh původní plánované kanalizace a ptá 
se proč se od původního záměru ustoupilo Pan Hájek objasňuje, že se vycházelo ze 
současného územního plánu a požadavku obce Změna územního plánu ve třech fázích 
zveřejněno na úřední desce, je vždy projednáno se všemi organizacemi, důležitý průtok toku 
Pan Koch důležitá je prvka pro obce prvku je koncepce, hlavní parametr je zásadní plán Pan 
Hradecký stále něco vykřikoval nedodržoval jednací řád, nebylo možné jeho názory plně 
zaznamenat, lide o ničem nevěděli Paní Srníková to bylo zveřejněny na schůzích vše se 
rozdiskutovávalo, pokud nechodíte na schůze, pak nemůžete nic vědět Pan hradecký nechodil 
na schůze ,protože nemohl vyjadřovat své názory z důvodu udávání, doufá, že sto nebude 
opakovat, chce se vyjadřovat jen jak mu zobák narostl Paní Švarcová všichni kanalizaci 
chceme, už je to dávno schválené, tak proč to budeme , upravovat něco co už je v běhu kvůli 
jednomu člověku ,který se nezajímal Pan Hradecký bude se ptát kdy budu chtít Pan Svarc 



zajímalo by mě, kdy byl schválen územní plán a co bylo napsáno v zápise když se jednalo o 
kanalizaci, existuje nějaký zápis ,protože aspoň 15 lidí mělo jiný názor na umístění ČOV. Je to 
jen technika a dolina bude v případě bouřky pod vodou Paní starostka můžeš přijít na obecní 
úřad a můžeš se podívat Pan Koch bylo územko nebo kanalizace  
Pan Hájek nesmí se staví se oddílná kanalizace dostat povrchová voda do splaškové 
kanalizace, musí být revizní šachta, čistička pouze pro splaškovou kanalizace a při výpadku je 
naplánovaný náhradní zdroj je to projektována na akumulační prostory, mají propojení na 
dispečink, provozovatel to vymyšlené Výstup z posledního bodu  
Zastupitelstvo obce Lukovany bere na vědomí přednesené informace o fázi a postupu přípravy 
projektu odkanalizování obce a další kroky k odkanalizování obce.  
23. Diskuse  
Pan Prokeš vznáší dotaz, ať mu zastupitelé vysvětlí jak to je táhnout za jeden provoz Barbora 
(Smutná vysvětluje svoji myšlenku táhnutí za jeden provaz Pan Martina Kuchyňková 7 lidí 7 
názorů, ale snažíme se všichni spolu nějakým způsobem komunikovat Paní starostka vysvětluje 
situaci mezi zastupiteli, vyhranila se nám opozice Pan Pelc máme rozdílné názory, ale snažíme 
se domluvit Pan Tejkal vidím, že jste už předem domluveni, že projekt kanalizace nepřesunete, 
ale budete toho litovat Paní Hradecká musíte občanům podávat přesné informace Paní Barbora 
Smutná ano jsou zde publikovány mylné informace a z toho pramení všechny nedorozumění 
Paní Veverková paní starostko,přeji Vám hodně úspěchů a tady s těma lidmi jako je Franta to 
nebudete mít vůbec jednoduché Komanec jak často vychází zpravodaj a jsou nějaké pravidla 
pro vydávání Paní starostka odpovídá, že se vydává 4x ročně a může se vydávat dle podaných 
příspěvků. Paní Srníková chtěla bych se stát členkou redakční rady Paní Sicová navrhuji, aby 
zpravodaj byl v elektronické podobě zveřejněn na stránkách obce Lukovany  
V Lukovanech dne 10. 12. 2018 v 20:20 hod zapsala Radka Petrčková  
Paní starostka všem poděkovala za účast a ukončila schůzi ve 20:20 hod.  
Stav účtu komerční banka ke dni 10.12.2018 9 383 551,66,- Kč Stav účtu ČNB 10.12.2018  
1990 246,89,- Kč  
 
 
A nyní již jen formality. 
Velké překvapení byli zástupci Mládí vpřed, bcc.Smutná a slečna Kuchyňková, které 
mnozí volili kvůli tomu, že si mysleli že jako mladí, budou takoví piráti. 
Jak se ukázalo, ihned našli své místo na temné straně a postavili za co nejméně čitelnou 
radnici, kde k informacím se jen tak snadno nedostanete. 
 


