Zápis ze zasedání zastupitelstva Městyse Lukov č. 4,
konaného dne 27.1. 2019
Zasedání zastupitelstva č. 4 bylo zahájeno v 16.00 hodin starostou, panem Markem Langerem, který
přivítal všechny přítomné.
Přítomni:

Vladimíra Hochová, Eva Kliková, Vojtěch Cabala, Libor Doležal, Luděk Fiala,
Marek Langer, Antonín Plaček ml.

Omluveni:
Hosté:

v 17.00 hod. přichází pan'

- pověřenec GDPR, odchází 17.15 hod.

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno podle § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění. Informace byla zveřejněna v souladu se zákonem, nejméně 7 dní před jeho
konáním, a to od 17. 1. 2019 do 28. 1. 2019, na úřední desce a současně i na elektronické úřední
desce.
Starosta dále zdůraznil, že je přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášení schopné.
1) Technický bod
Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je uložen k nahlédnutí v
papírové podobě v kanceláři úřadu a v elektronické podobě na webových stránkách městyse.
Za zapisovatele probíhajícího jednání určil paní Vladimíru Hochovou a vyzval přítomné k podání
pozměňujících návrhů. Žádný návrh nebyl podán. Po té vyzval zastupitele, aby podali návrh na
ověřovatele zápisu o průběhu 4. zasedání zastupitelstva městyse. Navrženi byli paní Kliková Eva a
pan Vojtěch Čabala.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje za zapisovatele jednání paní Vladimíru Hochovou. Současně schvaluje paní Evu Klikovou a pana
Vojtěcha Čabalu za ověřovatele zápisu čtvrtého zasedání
zastupitelstva Městyse Lukov. Jmenovaní vyslovili souhlas.

Hlasování:

pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0

Usnesení č. 1

bylo schváleno

2) Program zasedání zastupitelstva
Starosta přednesl návrh programu zasedání a vyzval zastupitele k doplnění programu.
Program:
• Technický bod
• Program zasedání
• Dotace z MMR
• Žádost o odklad dokončení stavby manželů f
• Vybudování nových stavebních míst
• Vypracování projektových dokumentací
• Rozpočtové opatření č. 11
• Žádost na VPP
• Různé

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo Městyse Lukov schvaluje navržený program
zasedání.

Hlasování:

pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0

Usnesení č. 2

bylo schváleno

3) Dotace z MMR
Starosta konstatoval, že v prosinci podal žádost na MMR o prodloužení podmínek pro splnění 400
000 dotace, která byla použita na vybudování inženýrských sítí nových stavebních míst. Aby městys
nemusel vracet zmiňovanou částku, měly být všechny domy zkolaudovány do 14. 2. 2019. Žádosti
bylo vyhověno a kolaudace všech nových domů musí být provedena nejpozději do 14. 2. 2022.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informaci o prodloužení
termínu kolaudace, která je podmínkou pro splnění 400 000 dotace z MMR.

Usnesení č. 3

bylo projednáno

4) Žádost o odklad dokončení stavby manželů
Starosta seznámil zastupitele s písemnou žádostí manželů U " ''
_ __ o odklad dokončení
stavby rodinného domu na parcele č. 65/28. Žádosti bude vyhověno za následujících podmínek.
Bude sepsán dodatek ke smlouvě, ve kterém se manželé 1
^zaváží dokončit stavbu a
zkolaudovat rodinný dům nejpozději do 31. 12. 2021. Současně sioží částku ve výši 50 000 Kč na
účet městyse Lukov, která bude sloužit k event. pokrytí nákladů spojených s nedodržením
podmínek 400 000 dotace z MMR. Po doložení kolaudačního rozhodnutí ve stanoveném termínu,
bude částka obratem vrácena manželům _
*" na jejich účet, bez nároku na připsané
úroky na účtu městyse Lukov.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse schvaluje vyhovění žádosti manželů :
^~ý7h
na prodloužení doby k dokončení stavby a přeložení kolaudačního rozhodnutí
nejpozději do 31. 12. 2021, včetně složení 50 000 Kč na účet městyse Lukov
pro případné pokrytí nákladů spojených s nedodržením podmínky dotace z
MMR.

Hlasování:

pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0

Usnesení č. 4

bylo schváleno

5) Vybudování nových stavebních míst
Starosta informoval zastupitele, že v současné době nemá městys k dispozici žádné stavební
parcely. L)le územního plánu by bylo možné vybudovat nová stavební místa od rodinného domu
rnanždů _
^směrem k Hornímu Břečkovu. Tyto pozemky však patří Agropodniku Mašovice,
patry *
a panu'
N Jedná se o pozemky s parcelním číslem 60, 61, 62.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse schvaluje záměr, aby starosta vyjednal odkup,
případně směnu pozemků s p. č. 60 ,61, 62 na vybudování stavebních míst.

Hlasování:

pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0

Usnesení č. 5

bylo schváleno

6) Vypracování projektových dokumentací
Starosta informoval zastupitele o nutnosti přípravy projektových dokumentací pro připravované
projekty - dešťovka, rekonstrukce jádra kulturního domu, doplnění či úprava současného dětského
hřiště, vybudování nového multifunkčního či fotbalového hřiště.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse schvaluje záměr vypracování projektových
dokumentací na zadržování dešťové vody a rekonstrukce kulturního domu.

Hlasování:

pro - 7, proti -0, zdrželi se - 0

Usnesení č. 6

bylo schváleno

7) Rozpočtové opatření č, 11
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 11
Návrh usnesení:
Usnesení č. 7

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11.
bylo projednáno

8) Žádost na VPP
Starosta předložil písemnou žádost pana ~
veřejně prospěšné práce.

o přijetí do pracovního poměru na

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí písemnou žádost pana

Usnesení č 8

bylo projednáno

9) Různé
a) Dary k jubileu
Starosta informoval, že městys zakoupil knihy "Znojemsko z nebe". V této knize je i krátká
prezentace našeho městyse. Kniha by mohla být dávána občanům společně s dárkovou poukázkou k
životnímu jubileu - 80, 85, 90, 95 let a dále.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse schvaluje dar - knihu Znojemsko z
nebe společně s dárkovou poukázkou ve výši 500 Kč k
životnímu jubileu - 80, 85, 90, 95 let a dále.

Hlasování:

pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0

Usnesení č. 9

bylo schváleno

b) Informace o připravovaných akcích
Místostarostka s předsedkyní kulturního výboru poskytly zastupitelům podrobné informace o
připravovaných kulturních akcích do června 2019. Jedná se o přípravu Setkání dříve narozených,
Pálení čarodějnic, zahájení rybářské sezóny. Setkání rodáků a výročí 10 let městyse, dětský den výlet do ZOO Praha.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informace o
připravovaných akcích včetně výletu do pražské ZOO v
rámci dětského dne.

Usnesení č. 10

bylo schváleno

v

c) Žádost o pronájem pozemku před domem č. p. 78
Paní í__ —
---- Upodala písemnou žádost o pronájem části obecní komunikace
před domem Lukov č. p. 78, parcelní číslo 214/7, o výměře 30 m2 za účelem parkování svého
osobního automobilu.
Hlasování:

pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0

Návrh usnesení:
*■

Zastupitelstvo městyse schvaluje záměr pronájmu části pronájmu obecní
komunikace před domem Lukov č. p. 78, parcelní číslo 214/7, o výměře 30
m2za účelem parkování svého osobního automobilu.

Usnesení č. 11

bylo schváleno

v

d) Žádost o souhlasné stanovisko na elektrickou přípojku k domu č.p. 47
Starosta předložil projektovou dokumentaci a písemnou žádost o souhlasné stanovisko na
vybudování nové elektrické přípojky k domu č. p. 47.
Hlasování:

pro - 7, proti - 0. zdrželi se - 0

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje umístění elektrické přípojky dle projektové
dokumentace.

Usnesení č. 12

bylo schváleno

e) Nutné opravy kuchyňských linek a výměny spotřebičů v chráněných bytech
Dne 30. 12. 2018 proběhla kontrola komise pro zhodnocení stavu kuchyňských linek a funkčnosti
kuchyňských spotřebičů. Všechny nutné opravy a výměny byly zaznamenány a jsou postupně
řešeny. Kuchyňské linky jsou už všechny v pořádku a nadále probíhá postupná výměna spotřebičů.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo bere na vědomí provedené nutné opravy
kuchyňských linek a výměnu některých kuchyňských spotřebičů v
chráněných bytech.

Usnesení č. 13

bylo projednáno

Po projednání všech bodů programu starosta ukončil jednání v 17.25 hod.
VLukovědne 27. 1.2019
Zapsala:

Vladimíra Hochová

Ověřovatelé:

Vojtěch Čabala
Eva Kliková

Starosta:

Marek Langer

