
Toto je můj přepis zasedání zastupitelstva z 5. zasedání zastupitelstva obce 
Lukovany 12. 6. 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  
Nic důležitého, jen bla bla bla. 
Zajímavá informace o zvukovém záznamu. 
Otázkou je proč tedy zápisy nejsou přesné ale jsou cenzurovány za přispění 
přepisovatele těch co by je měli kontrolovat? 
 
• 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 5. 6.- 12. 6. 2019, 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 Jana Pelce a paní Martinu 
Kuchyňkovou  
Má někdo jiný návrh? Jiný návrh není. Necháme hlasovat  
Hlasování: pro - 7 proti - O zdržel se - 0 Návrh usnesení byl schválen.  
Usnesení č. 190465  
Zastupitelstvo obce Lukovany schvaluje zapisovatelku Radku Petrčkovou a 
ověřovatele zápisu Jana Pelce 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  



1. Zahájení, technický bod 2. Projednání Rozpočtového opatření č. 3 a č. 4 3. 
Projednání žádosti o poskytnutí příspěvku na pečovatelskou službu 4. Návrh na 
schválení garance potřebnosti soc. služeb 5. Návrh smlouvy o zřízení věcného 
břemena pro E-ON  
č.: ZN - 014330050063/001  
6. Žádost o pořízení změny územního plánu  
7. Aktuální informace o kanalizaci a čističce odpadních vod  
8. Prezentace a informace o možnosti uložení optického kabelu  
9. Informace od starostky  
10. Diskuse  
Má někdo jiný návrh?  
zdržel se - 0  
Hlasování: pro - 7 proti - O Návrh usnesení nebyl schválen  
Usnesení č. 190466  
Zastupitelstvo obce Lukovany schvaluj e program 5. zasedání Zastupitelstva obce 
Lukovany  
2. Projednání Rozpočtového opatření č. 3,4 2019  
Předkládám rozpočtové opatření č. 3, 4 za rok 2019 zpracované paní účetní (viz 
příloha č. 2. a) a 2. b)), rozpočtové opatření č. 3 bylo řádně vyvěšeno na úřední 
desce obecního úřadu dle zákona č. 250/2000 Sb. po dobu 15-ti dnů. Před  
ly zaslány k prostudování zastupitelům. Rozpočtové opatření č. 4 bude vyvěšeno po 
schválení. 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.  
Rozpočtového opatření č. 3  
Zastupitelstvo obce Lukovany bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2019 (viz 
příloha č. 2. a).  
Rozpočtového opatření č. 4 - bude se hlasovat Hlasování: pro - 6 proti - 0 zdržel se - 
1 Návrh usnesení byl schválen  
Usnesení: č. 190467  
Zastupitelstvo obce Lukovany schvaluje rozpočtové potření č. 4/2019 (viz příloha č. 
2. b)  
3. Projednání žádosti o poskytnutí příspěvku na pečovatelskou službu  
Nyní přistoupíme k projednání žádosti o poskytnutí příspěvku na pečovatelskou 
službu. V souladu se systémem komunitního plánování sociálních služeb z rozpočtu 



Jihomoravského kraje žádá Penzion pro důchodce Rosice o poskytnutí příspěvku na 
pečovatelskou službu ve výši 3.134 Kč na základě přislíbené garance 
spolufinancování ze dne 16. 5. 2018.  
Otevírám k bodu diskusi: Má někdo nějaké připomínky? Má někdo jiný návrh? Jiný 
návrh?  
zdržel se - 0  
Hlasování: pro - 7 proti - 0 Návrh usnesení byl schválen  
Usnesení č. 190468  
Zastupitelstvo obce Lukovany schvaluje žádost o poskytnutí příspěvku na 
pečovatelskou službu pro Penzion pro důchodce Rosice ve výši 3.134,- Kč na 
základě přislíbené garance spolufinancování ze dne 16. 5. 2018.  
4. Návrh na schválení garance potřebnosti soc. služeb  
Na základě zákona o Obcích a Osoc. službách je obec povinna přispívat na občany 
dlouhodobě a nevyléčitelně nemocné ve své obci. Z tohoto důvodu byla zřízena 
sociální služba Rosice, která poskytuje služby pro občany v jejich obvodě. V rámci 
výkonu koordinace služeb na území správního obvodu ORP Rosice žádá sociální 
odbor o spolupráci ve věci vyjádření garance potřebnosti soc. služeb poskytovaných 
občanům obce Lukovany pro rok 2020. Pokud bychom nechtěli přispívat, museli 
bychom si zřídit soc. odbor zde v obci a to by pro obec bylo ekonomicky nevýhodné. 
Z tohoto důvodu je lepší přispívat na soc. služby ORP Rosice.  
Je to stejné jako s přestupky, na základě veřejnoprávní smlouvy řeší přestupky na 
odboru vnitřní správy v Rosicích.  
Otevírám k bodu diskusi: Má někdo jiný návrh? Má někdo nějaké připomínky? Jiný 
návrh není  
Hlasování: pro - 7 proti - O zdržel se - 0 Návrh usnesení byl schválen  
Usnesení: č. 190469  
Zastupitelstvo obce Lukovany po projednání a v souladu s ustanovením paragraf 84 
odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluj e 
garanci potřebnosti soc. služeb pro správní obvod ORP Rosice.  
5. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemena pro E-ON č.: ZN - 014330050063/0017  
Předkládám návrh smlouvy o zřízení věcného břemena pro E-ON + příslušný 
geometrický plán č.: ZN - 014330050063/001. Zastoupená Monikou Březovou, která 
prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 4671 v k. území Lukovany. 
Oprávněná je vlastníkem a provozovatelem stavby Lukovany - Bartoň.: NN příp. kab. 
Příp. Smluvní strany se za účelem umístění distribuční soustavy - kabelové vedení 
NN na pozemku a za účelem její provozování dohodli na zřízení věcného břemene, 
jehož obsahem je právo oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat 



distribuční soustavu na pozemku.  
Otevírám k bodu diskusi Má někdo jiný návrh? Má někdo nějaké připomínky? Jiný 
návrh není  
zdržel se - 0  
Hlasování: pro - 7 proti - Návrh usnesení byl schválen  
Usnesení: č. 190470 Zastupitelstvo obce Lukovany schvaluje smlouvu o zřízení 
věcného břemena pro E-ON .: ZN - 014330050063/001.  
6. Žádost o pořízení změny územního plánu  
Předkládám žádost paní Bohumily Janíčkové o pořízení změny územního plánu 
týkající se parcely č. 4853 v katastru obce Lukovany. Ta je nyní vedena jako 
zemědělská plocha. Jednalo by se tedy o změnu ze zemědělské plochy na smíšenou 
obytnou plochu, za účelem výstavby rodinného domku se zahradou a případnému 
prodeji části tohoto pozemku ke stejným účelům.  
Nahlížením do mapy územního plánu jsme zjistili, že parcela se nachází v 
ochranném pásmu plynovodu a vysokotlaku a ochranného pásmo Stanice Katodové 
Ochrany SKAO. Tato problematika byla konzultována s územním plánováním Rosice 
s Ing. Dytrichovou a ani územní plánování by nepovolilo změnu UP z těchto důvodů  
Otevírám k bodu diskusi: Má někdo nějaké připomínky? Má někdo jiný návrh? Jiný 
návrh není Paní Bulíčková, bude hlasovat proti z důvodu ochrany půdy, půda je ve 2 
stupni. Pan Pelc se zdrží hlasování na základě zákona z důvodů střetu zájmu dle 
zákona o střetu zájmu č 159/2006 paragrafu 3 odst. 1.  
zdržel se - 2  
Hlasování: pro - 0 proti - 5 Návrh usnesení nebyl schválen.  
Usnesení: č. 190471  
ese  
Zastupitelstvo obce Lukovany neschvaluje žádost o pořízení změny územního plánu 
paní Bohumily Janíčkové týkající se parcely č. 4853 v katastru obce Lukovany.  
7. Aktuální informace o kanalizaci a čističce odpadních vod  
Nyní předávám slovo panu Kochovi ze svazku vodovodů a kanalizací, který Vám 
představí výsledky studie ČOV Vysoké Popovice. Paní starostka předeslala, že 
studie ohledně ČOV ve Vysokých Popovicích byla investičně i provozně nákladnější 
než ČOV v Lukovanech. Vracíme se k původní variantě - ČOV v Lukovanech a 
realizace kanalizace, která byla odsouhlasena na předchozím zastupitelstvu. Dnes v 
16 hod. nám došly podklady k vodoprávnímu řízení, které bylo ukončeno. Všechny 
nesouhlasy byly zamítnuty, takže můžeme pokračovat ve stávajícím plánu realizace. 
Do 15 dní nabude právní moci a může se přistoupit k zadávání dokumentace a 
výběrovému řízení realizačních firem.  



Toto je jedna z dalších falzifikací. 
Dotace za tohoto stavu není dostažitelná, tedy pokud je umístění v rozporu s 
PRVK. 
Ale nemusíme mít strach, SVAK prohlásil že nám nechá dost peněz aby nějak 
úřad mohl fungovat 
 
Paní starostka uvedla, že do budoucna hrozí riziko, pokud se uskutečnění realizace 
bude neustále prodlužovat, že nebude v dalších letech vypsán dotační titul na 
kanalizaci nebo nebude tak výhodný a bude muset většinu financovat obec.  
Slova se ujímá pan Koch, shrne všechny informace  
1. 29. 11. 2018 proběhlo místní šetření k vydání vodoprávního povolení a povolení 
vypouštění  
odpadních vod 2. 10. 12. 2018 veřejné zasedání zastupitelstva obce, kde Svazek 
podal vysvětlení kroků přípravy  
projektů do oné doby 3. 24. 1. a 5. 2. 2019 byla podána čtyři odvolání proti vydání 
rozhodnutím o povolení stavby  
Odbor ZP odeslal tento spis na kraj k posouzení oprávněnosti námitek. 4. Vzhledem 
k neoficiálnímu dotazu z MZe, proč se chystá stavba dvou čistíren v Příbrami na  
Moravě a Lukovanech, když je jedna ve Vysokých Popovicích, Svazek požádal nové 
vedení obce Vysoké Popovice o možnost převedení čistírny do majetku Svazku a 
provedení intenzifikace a připojení obou obcí, tedy zrušení projektů malých čistíren a 
čerpání  
splaškových vod na čistírnu v Popovicích. 5. Dne 6. 3. 2019 jsme byli přizváni na 
zastupitelstvo obce Vysoké Popovice k přednesení naší  
žádosti. Následně jsme byli obcí informování, že jsou ochotni jednat o podmínkách 
převedení  
čistírny do majetku Svazku. 6. Dne 28. 3. 2019 schválilo předsednictvo Svazku 
zadání studie. Následovaly požadavky  
projektantů na nutné odkupy pozemků, projednány a připraveny smlouvy o 
smlouvách  
budoucích. Dále byly zajištěny podklady pro projektanta studie. 7. Dne 10. 6. 2019 
převzal Svazek studie od projekční kanceláře VEGASPOL, sr.o. 8. Včera dne 11. 6. 
2019 byla studie krátce představena starostům dotčených obcí a vedení  
části Svazku. Dnes dne 12. 6. 2019 jsme obdrželi z centrály Svazku Rozhodnutí 
Krajského úřadu ve věci odvolacího řízení. Krajský úřad v podstatě všechna odvolání 
zamítl, pouze ve věci ochrany přírody změnil rozhodnutí přípisem: - Nebude 



zasahováno do břehového porostu  
Kompenzací ekologické újmy bude vysazeno 10ks hrušní nebo třešní Povrchová 
úprava provozní budovy bude provedena v měkkých pastelových odstínech, nejlépe 
odstín hnědé barvy  
Údolí nivy bude pokud možno uvedeno do původního stavu - Vykáceny budou jen ty 
dřeviny, které zasahují do zpevněných ploch  
U zachovalých starých stromů bude proveden omlazující řez. Proti tomuto rozhodnutí 
kraje se nelze odvolat, rozhodnutí je konečné.  
Další postup Svazku  
1. Předpokládáme, že vodoprávní povolení nabude právní moci v průběhu měsíce 
července 2. Svazek předá oficiálně obci Lukovany k posouzení zpracovanou studii 
odkanalizování obcí  
Lukovany a Příbram na ČOV Vysoké Popovice. Ze studie vyplývá, že sloučení 
projektů je dlouhodobě výhodnější z hlediska provozování, ale finančně nákladnější 
ve vstupních investičních nákladech. Z tohoto důvodu předpokládáme zamítnutí této 
varianty a návrat k původnímu řešení samostatných čistíren ve všech třech obcích. 
Studie bude předložena na nejbližší jednání předsednictva Provozu Rosicko k 
posouzení.  
Dále předpokládáme, že před dalším stupněm dokumentace, tedy zpracování 
tendrové zadávací dokumentace k výběru zhotovitele stavby, bude Svazek žádat 
obec o souhlas s tímto zadáním a pokračováním projektu Kanalizace a čistírny 
odpadních vod na obecní parcele při toku Čelešky. Žádost bude odeslána po vydání 
pravomocného vodoprávního povolení a v případě schválení postupu 
předsednictvem Provozu Rosicko.  
3.  
Rozhodnutí je konečné nelze se proti němu odvolat, Paní Bulíčková, upřesňuje, že 
lze proti tomu podat žalobu k ústavnímu soudu  
Pan Nesrsta Jak to bude s financováním Pan Koch nebyla zpracována 
dokumentace, mohu Vám říct s rovnání s Příbramí, která je asi tak velká jako 
Lukovany, proběhne výběrové řízení, Nám vypadnou čísla až z výběrového řízení 
Slečna Smutná jak dlouho bude trvat, než se začne s realizací? Tato varianta je 
zadání od původního vedení obce dotáhli jsme to vodoprávního řízení, dále bude 
následovat zadání dokumentace, výběrové dokumentace, registrace na Lukovany 
není z důvodu odvolání. Realizace nejdříve za 2 roky Zastupitelstvo obce Lukovany 
bere na vědomí aktuální informace o kanalizaci a čističce odpadních vod.  
8. Prezentace a informace o možnosti uložení optického kabelu  
K dalšímu bodu přizvu pana Čermáka majitele a jednatele firmy Jaronet ohledně 



Prezentace a informace o možnosti uložení optického kabelu. Předávám slovo panu 
Čermákovi. Pan Čermák seznamuje s výhodami optického kabele. Pan Bartek 
upozorňuje na špatné fungování internetu Jaronet. Pan Čermák neprezentoval bych 
nefungující společnost  
Paní Bulíčková mám pocit, že už prezentujete, jako by vaše fy měla instalovat 
optický kabel v obci Pan Čermák to se omlouvám, že je to tak chápáno, pouze 
informuji Paní starostka děkuje za prezentaci a samozřejmě, až to bude aktuální, 
bude Vás informovat, bude vyhlášeno výběrové řízení a budete se moci přihlásit.  
Zastupitelstvo obce Lukovany bere na vědomí prezentaci a informaci o možnosti 
uložení optického kabelu.  
9. Informace od starostky  
Stav účtů k dnešnímu dni:  
ČNB KB  
2.085.931, 29 Kč (výpis k datu 4. 6. 2019) 11.927.389, 21 Kč  
1. Za prvé bych chtěla poděkovat všem Zastupitelů, technickým pracovníkům při 
organizaci a přípravě výročí 750 let od první zmínky o obci Lukovany. A panu Liškovi 
za spolupráci při občerstvení, stejně tak i paní hospodské. Myslím, že vše proběhlo 
ke vší spokojenosti. Chtěla bych poděkovat paní Beranové a její skupině historického 
vojska za spolupráci s přizvaným historickým vojskem za nevšední zážitek.  
Stejně tak děkuji dětem z MŠ za kulturní příspěvek,  
Mažoretkám z Klubu mažoretek Zakřany za ukázku velmi zdařilých choreografií.  
 
Myslivcům z Mysliveckého sdružení Pooslaví za krásnou prezentaci jejich spolku i s 
ochutnávkou mysliveckých specialit. Martine Kuchyňkové A Janu Pelcovi za zdařilou 
komentovanou prohlídku kostela. A díky Sikulům zejména Toníkovi a Hedvice za 
kulturní zážitek při poslechu varhanních a houslových melodií. A v neposlední řadě 
bych chtěla poděkovat manželům Srníkovým za precizně připravenou Výstavu 
fotografií a artefaktů s názvem „Lukovany dříve a dnes“ – kdo by měl zájem o 
shlédnutí této zdařilé výstavy, bude mu to umožněno po domluvě na OÚ po 
nahlášení většího počtu zájemců i s výkladem paní Srníkové a doprovodnou 
videoprojekcí, která zahrnuje roky 1981 až po nedalekou minulost. Myslím si, že to 
byla pěkná akce a že se povedla. Alespoň my zastupitelé z ní máme dobrý pocit a 
dokonce nám byla zaslána pochvala a to nás velmi těší. Přečíst - budu citovat, 
protože tak milých dopisů, které potěší, nám moc nechodí.  
2. Jistě jste zaregistrovali naše výroční trička, za což děkuji navrhovatelkám Lence 
Kuchyňkové a Báře Smutné. Byli i požadavky na výrobu dalších kusů triček – takže 
pokud máte zájem, je třeba nahlásit množství velikost do konce června a výrobu 



zajistíme.  
3. Stejně tak byl velký zájem o gravírované skleničky s motivem lukovanského 
kostela, Bylo objednáno 200 Ks a všechny se prodaly. Můžeme nechat vyrobit, jen 
cena bude nepatrně vyšší, protože v rámci výročí byla cena z 30 % dotována obcí. 
Skleničky vyšly na 100 Kča byly prodávané za 70 Kč. (při koupi 200 Ks - samozřejmě 
se cena může nepatrně na výšit pokud by bylo sklenek objednáno méně, než 200 
Kč. Vyrobené skleničky by se prodávali za plnou cenu 100 Kč.  
Ice  
Odznáčky - pokud má někdo zájem - se mohou nechat také vyrobit - cena za 300 
Ks/37 kč, Za 100 Ks se cena vyšplhá až na 60 Kč. Některé jsme ponechali na OU a 
neprodali – rádi bychom je rozdávali při významný příležitostech – do vybrání zásob - 
využili bychom je při vítání občánků, anebo k vyznanému životnímu jubileu od 85 let 
a více. (32 odznáčků máme na OÚ k tomuto účelu).  
Zbylé náramky budou rozdávány dětem při branném závodu a na jiných akcích 
pořádaných obcí Lukovany.  
4. Kompostéry – stále se naváží a do dnešního dne nemáme na vezené všechny. 
Nicméně z důvodů nedostačujících prostor k uskladnění kompostérů bude zahájeno 
vydávání již v pondělí 17. 6. po celý úřední den, vyjma polední pauzy od 12-14 hod. 
a dále každý úřední den středa - pondělí do vydání zásob.  
5. Obec si vyřídila živnostenský list na velkoobchod, maloobchod, hostinskou 
činnost, prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Nemáme zřízenou 
hospodářskou činnost.  
Toto rozhodnutí o vyřízení živnostenského listu je plně v kompetenci starosty. 
Nedošlo k žádnému porušení zákona.  
 
Tento bod celkem nechápu a jsem si jist, že toto nebylo řečeno na 
zastupitelstvu. Co jsem předvedl? 
Navíc to, že živnostenský list byl pořízen v souladu se zákonem jedna z dalších 
lží paní starostky Palasové. 
 
A živnostenský list byl vyřízen z důvodu toho, aby obec bez problémů mohla pořádat 
akce, pokud bude potřeba a aby nedošlo k něčemu podobnému, co předvedl pan 
Bartek.  
 
Další bod, zase lež. 
Ministerstvo vnitra označilo jednání obce jako hraniční, především proto, že 
promtně zničila všechny důkazy ale i tak se dá z přechozích zastupitelstev 



jasně určit že neprobíhala v souladu se zákony. 
Jako příklad uvedu starostčino pérování pana Nesrsty. Který se odvážil na 
zasedání říct svůj názor a byl okřiknut, že takovéto věci se nemají řešit veřejně. 
Otázka na kterou nedokážou zodpovědět a dostávám odpovědi na úrovni žáků 
zvláštní třídy, kde vzali mé jméno a proč ho použili? 
Kdyby se měl optali, neměl bych problém, ale použili ho tak, aby zastrašili 
všechny kdo by se chtěli ozvat a mít vlastní názor. 
 
6. Ministerstvo vnitra projednávalo stížnost pana Bártka na průběh veřejného 
zasedání zastupitelstva pro porušení Zákona o veřejnosti ze dne 4. 3. 2019 v obci 
Lukovany. MV nás vyzvalo k zaslání vyjádření k podnětu. Výsledek – zákon 
porušený nebyl. Pouze nám bylo doporučeno, že v podmínkách malých obcí jako 
jsou Lukovany by se měli pořádat pracovní porady, pouze v mimořádných případech 
a pravidelné rozpravy členů zastupitelstva obce na pracovních poradách nelze 
považovat za vhodné. Tohoto rozhodnutí budeme respektovat. Pan Bartek 
ministerstvo zaslalo doporučení jak postupovat a další zastupitelstvo bylo v pořádku. 
Paní starostka, vyjádření zastupitelstva jsme obdrželi v den konání zastupitelstva v 
18:06 a v tuto dobu jsme již byly v KD a jednání zastupitelstva, bylo již v plném 
proudu, tudíž jsme si to přečetli až následující den. Postupovali jsme stejně jako 
předtím  
7. Informace o projektu – Kdo si hraje – nezlobí. Kroužek je přístupný všem dětem v 
obci bez rozdílů do 15 let. Jedná se o seznámení dětí s rytmikou, hudbou, tenčení 
pod dohledem lektorů z Mighty Shake. Musí být projednáno a schváleno 
zastupitelstvem na veřejném zasedání v září. Kroužek by byl každé úterý od 
15:45-16:45 hod. Financováno z obecního rozpočtu cca 2.250 Kč/měsíc.  
Paní Bulíčková nejsem nic proti podpoře kroužku pro děti, ale chtěla bych také 
podpořit kroužek Myslivosti, je to pro děti prospěšné seznámí se s přírodou a netráví 
čas u počítačů  
 
Tento bod byl taky pozměněn. 
Zatímco paní starostka měla tisíc důvodů proč nepodprovat místní spolky, ale 
ty odjinud, protože je prostě podporují jiné obce nakonec z toho zůstalo jen 
toto. 
 
Paní starostka samozřejmě i tyto aktivity se mohou podpořit  
Pan Nesrsta přikupte ještě jedny sáčky a koš na Baliny Pan Nesrsta chtěl bych 
vysvětlit souvztažnost, proč byl vystaven živnostenský list, paní hospodská, odmítla 



udělat občerstvení a obec musela tuto situaci nějak řešit Paní hostinská nechtěla 
podepsat smlouvu vzhledem k tomu jaká, zde byla situace, nemohli jsme si dovolit 
zkazit dětem a rodičům sportovní odpoledne. Paní Hradecká by chtěla vědět, kdo 
uzavíral smlouvu, který právník hostinskou a proč se nedá vypovědět? Paní 
starostka nevím, kdo byl právník, tuto smlouvu jsme konzultovala s právničkou, k této 
smlouvě je uzavřen dodatek Paní Hradecká děkovala se všem a zapomnělo se na 
děti Paní starostka omlouvám se, zapomněla jsem to zdůraznit, že děkuji dětem, co 
vystupovali před skupinou dreams 8. Zítra proběhne šetření na místě s paní Královou 
ohledně kácení suchých stromů a následného vydání rozhodnutí ke kácení. Jedná se 
o tyto stromy: viz papír  
Kdo ví ještě o nějakém, budeme rádi, když nám dá podnět k prošetření  
8. Fotopasti - jak jsme informovali na minulém zasedání, byly nainstalovány fotopasti, 
takže už máme pár snímků neukázněných občanů. A zatím to budeme řešit 
písemnou domluvou.  
9. Byl přikoupen sloupek s odpadkovým košem na psí výkaly - bude v nejbližší době 
umístěn na Dolinu - kde doposud chyběl.  
10. Připravované akce: zveme Vás  
21. 6. Tradiční Branný závod - s občerstvením a posezením u pana Kocmana  
Organizační tým - bude ve složení - Bára Smutná a Lenka Kuchyňková. Věřím, že to 
bude další povedená akce a že se již můžete těšit.  
27. 7. 2019 - bude pořádáno Letní kino Anketa Jaký film budete chtít na této akci 
shlédnout anketa, bude ukončena k 30.6. Kdo má zájem, ještě má možnost hlasovat. 
Zatím to vypadá, že se bude promítat film s největším počtem hlasů a to: Ženy v 
běhu.  
10. Diskuse  
A nyní otvírám diskusi Pan Tejkal - pan Hájek sliboval, že přijede a bude ochoten 
jednat, několikrát jsem mu volal, pak se nechával zapírat. Budování čističky, je 
nejvhodnější v sadu z důvodu ochrany přírody, vyčištění od nebezpečného odpadu, 
zatrubnil by se potok, vybudovala by se přístupová cesta a elektrika a nemuselo by 
se přečerpávat. Voda teče z kopce. U varianty, která je vypracována se bude 90% 
přečerpávat. Pan Koch pane Tejkal, Ižete, přečerpávat se bude v každém případě. 
Paní starostka stejně jsme chtěli jít jinou cestou a nakonec se svazek znovu vrátil k 
variantě na Babinci Tejkal vypracujte nezávislou studii, při variantě v sadu by se 
zlikvidovala skládka Paní starostka stejně by se muselo přečerpávat, tomu bychom 
se nevyhli. Tejkal bude se přečerpávat na občana množství o velikosti fotbalového 
hřiště, bude se přečerpávat náklady na provoz  
 



Toto je další z podvodů zapisovatelů a neschopnosti těch co mají kontrolovat. 
Paní měla nekolikatiminutou přednášku, kde se snažila trapným způsobem 
dehonestovat pana Tejkala, mluvila o jeho smrti, o tom že tu dlouho nebude a 
proto by se neměl do nějaké čističky a jejího umístění míchat. 
Co z toho bylo posuďte sami. 
Paní Svarcová , prosím Vás jste proti jenom vy a ostatní občané chtějí čističku, 
jenom se to zdržuje a prodražuje  
 
Pan Nesrsta věděl jsem hned od začátku, že toto je pro nové zastupitelstvo výzva 
nebude to jednoduché, rozumím panu Kochovi, ale občané neměli dostatek 
informací a proto se čistička tak teď řeší, Paní starostka nechci se opakovat, ale 
všechna jednání ohledně čističky proběhla, byly řádně projednány, problém čističky 
se řeší už několik let zpět, vycházelo s územního plánu, již bylo vydáno územní 
rozhodnutí, tím, že se podávají odvolání se celý projekt se zdrží a zároveň se 
prodraží, do roku 2021 jsou vypsány dotační tituly, v současné době se začínají řešit 
problémy se suchem, může se nám stát, že nás to bude stát mnohem více peněz. 
Pan Nesrsta chtěl jsem to řešit hned na prvním zasedání zastupitelstva, mělo se to 
řešit dávno již před 15 lety Paní Bulíčková neztotožňuji s touto variantou, a jsem pro 
zpracování nové varianty, třeba se potvrdí tato varianta, ale neměli jsme srovnání  
Paní Švarcová toto se prodlouží  
Paní Bulíčková dotační tituly budou nikdo neví jak budou vypadat, jste občané obce 
a chci, abyste věděli, můj názor, jsem pro vypracování další studie a porovnání se 
současným řešením. O čističce jsem dozvěděla teprve až na jaře roku 2018  
Paní starostka chcete vypracovat studii pane Tejkal, v pořádku vypracujte studii, vy 
studii zaplatíte, zajistí se nezávislý projektant, který zpracuje studii, kde je 
nejvhodnější umístění COV. Pokud Vaše studie vyjde levněji obec Vám ji proplatí, 
pokud ne hradíte vy. Můžete přijít na obecní úřad a můžeme se dohodnout. 
Souhlasíte? Paní Bulíčková pan Tejkal souhlasí.  
10  
V Lukovanech dne 12.6.2019 v 18:30 hod zapsala Radka Petrčková  
Paní starostka všem poděkovala za účast a ukončila schůzi v 18:30 hod.  
 
A nakonec již jen zapisovatelé a ověřovatelé, kteří by se spíše měli pojmenovat jako 
falšovatelé. 


