Zápis ze zasedání zastupitelstva Městyse Lukov č. 31,
konaného dne 7. 4. 2022
Zasedání zastupitelstva č. 31 bylo zahájeno v 17.00 hodin starostou, panem Markem Langerem,
který přivítal všechny přítomné.
Přítomni:

Vojtěch Čabala, Libor Doležal, Luděk Fiala, Vladimíra Hochová, Ing. Josef Hrubý,
Marek Langer, Antonín Plaček ml.

Omluveni:

----

Hosté:

Langerová J.

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 28. 3. 2022 do 7. 4. 2022 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 usnášeníschopné.
1) Technický bod
Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je uložen 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. Poté vyzval zastupitele, aby podali návrh na
ověřovatele zápisu o průběhu třicátého prvního zasedání zastupitelstva městyse. Navrženi byli pan
Antonín Plaček ml. a pan Luděk Fiala, kteří s návrhem vyslovili souhlas.
Usnesení č.1-1 Zastupitelstvo schvaluje za zapisovatele jednání paní Vladimíru Hochovou.
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se - 1
Usnesení č. 1-1/2022/Z31 bylo schváleno
Usnesení č.1-2 Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu pana Antonína Plačka ml.
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se – 1
Usnesení č. 1-2/2022/Z31 bylo schváleno
Usnesení č. 1-3 Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu pana Luďka Fialu.
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdrželi se – 1
Usnesení č. 1-3/2022/Z31 bylo schváleno
2) Program zasedání zastupitelstva
Starosta přednesl návrh programu zasedání a vyzval zastupitele k doplnění programu.
Program:
1. Technický bod
2. Program zasedání
3. Přijetí nového člena kulturního výboru
4. Návrh rozpočtu na rok 2022
5. Pronájem obecního bytu
6. Prodej frézy Vari
7. Smlouva o zřízení věcného břemene
8. Pronájem sklepní kóje č. 4 v chr. bytech
9. Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků

10. Žádost o poskytnutí finanční podpory
11. Žádost na VPP
12. Různé
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo Městyse Lukov schvaluje navržený program zasedání.
Hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 2/2022/Z31 bylo schváleno
3) Přijetí nového člena kulturního výboru
Starosta předal slovo předsedovi kulturního výboru. Pan Vojtěch Čabala požádal zastupitele o přijetí
nové členky kulturního výboru, kterou by byla od 1. května 2022 paní Mačátová Z.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo městyse schvaluje paní Mačátovou Z. jako novou členku kulturního
výboru městyse Lukov. Členovi KV náleží odměna ve výši 500 Kč hrubého/měs.
Hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 3/2022/Z31 bylo schváleno
4) Návrh rozpočtu na rok 2022
Starosta předložil zastupitelům návrh rozpočtu na rok 2022, který byl řádně zveřejněn na
internetových stránkách městyse Lukov na úřední desce, která umožňuje dálkový přístup, jakož i na
kamenné úřední desce od 16. 3. 2022, až do doby jeho schválení. Příjmy ve výši 6 325 400 Kč,
výdaje v celkové výši 23 181 500 Kč, financování z úspor z minulých let ve výši 16 856 100 Kč.
Starosta Navrhuje změnu návrhu rozpočtu, a to snížit na výdajové straně návrhu rozpočtu závazný
ukazatel § 2310 Pitná voda o částku 3 450 000 Kč na konečnou částku ve výši 2 005 000 Kč. O
stejnou částku ve výši 3 450 000 Kč navýšit závazný ukazatel § 2321 Odvádění a čištění odpadních
vod a nakládání s kaly na konečnou částku 3 880 000 Kč. Odůvodnění: je třeba rozdělit plánované
investice na vodovodní a kanalizační řád.
Dále starosta Navrhuje změnu návrhu rozpočtu, a to přesunout na výdajové straně návrhu rozpočtu
ze závazného ukazatele § 3639 částku ve výši 400 000 Kč na závazný ukazatel § 3699 Ostatní
záležitosti bydlení. Odůvodnění: došlo k prodloužení dokončovacích prací neplánovaně až do roku
2022 na budovaném obecním bytě z důvodu vážného onemocnění zaměstnance městyse Lukov.
Starosta Navrhuje změnu návrhu rozpočtu, a to přesunout na výdajové straně návrhu rozpočtu ze
závazného ukazatele § 6171 částku ve výši 16 500 Kč na závazný ukazatel § 6402. Odůvodnění:
jedná se o vratku nevyčerpané dotace na volby konané v roce 2021.
Usnesení č. 1-4: Zastupitelstvo městyse Lukov schvaluje navrhovanou změnu v Návrhu rozpočtu
pro rok 2022, a to snížit na výdajové straně návrhu rozpočtu závazný ukazatel § 2310 Pitná voda o
částku 3 450 000 Kč na konečnou částku 2 005 000 Kč. O stejnou částku ve výši 3 450 000 Kč
navýšit závazný ukazatel § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na konečnou
částku 3 880 000 Kč.
Hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 1-4/2022/Z31 bylo schváleno
Usnesení č. 2-4: Zastupitelstvo městyse Lukov schvaluje navrhovanou změnu v Návrhu rozpočtu
pro rok 2022, a to snížit na výdajové straně návrhu rozpočtu závazný ukazatel § 3639 o částku 400

000 Kč na konečnou částku 1 295 200 Kč. O stejnou částku ve výši 400 000 Kč navýšit závazný
ukazatel § 3699 Ostatní záležitosti bydlení na konečnou částku 470 000 Kč.
Hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se – 0
Usnesení č. 2-4/2022/Z31 bylo schváleno
Usnesení č. 3-4/2022/Z31: Zastupitelstvo městyse Lukov schvaluje navrhovanou změnu v Návrhu
rozpočtu pro rok 2022, a to snížit na výdajové straně rozpočtu závazný ukazatel § 6171 o částku ve
výši 16 500 Kč na konečnou částku 1 008 100 Kč. O stejnou částku ve výši 16 500 Kč navýšit
závazný ukazatel § 6402 na konečnou částku 16 500 Kč.
Hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se – 0
Usnesení č. 3-4/2022/Z31 bylo schváleno
Usnesení č. 4-4: Zastupitelstvo městyse Lukov schvaluje schodkový rozpočet na rok 2022, příjmy
ve výši 6 325 400 Kč, výdaje v celkové výši 23 181 500 Kč, financování z úspor z minulých let ve
výši 16 856 100 Kč, včetně navrhovaných změn.
Hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 4-4/2022/Z31 bylo schváleno
5) Pronájem obecního bytu
Starosta předložil písemné žádosti o pronájem nově vybudovaného obecního bytu. Žádost si podala
paní M. Gregorová, Š. Dobrovolný, I. Foukalová, Přibyl O. Starosta poskytl zastupitelům prostor k
projednání písemných žádostí. Zastupitelé rozhodli přidělení obecního bytu s možností nástupu od
1. 5. 2022 paní M. Gregorové. Celkové náklady na rekonstrukci obecního bytu činily 498 821 Kč.
Starosta navrhuje výši nájemného, které zohlední návratnost nákladů do 10 let. Opět starosta
poskytl prostor k pojednání výši nájemného. Po vzájemné dohodě všech zastupitelů bude s paní M.
Gregorovu uzavřena písemná nájemní smlouva na dobu určitou do 31. 12. 2022 s možností jejího
prodloužení, pokud bude stále trvat její zájem. Cena pronájmu je stanovena ve výši 5 200 Kč/měs.
+ záloha na energie. Cena zohledňuje nejen návratnost investovaných prostředků do požadovaného
období, ale také to, že paní Gregorová odvádí poctivou a kvalitní práci pro městys Lukov.
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse schvaluje přidělení obecního bytu paní M. Gregorové s
možností nástupu od 1. 5. 2022 za cenu pronájmu 5 200 Kč/měs. + záloha na energie. S nájemkyní
bude uzavřena písemná nájemní smlouva na dobu určitou do 31. 12. 2022, s možností jejího
prodloužení v případě, že nájemkyně projeví zájem a opětovně podá písemnou žádost.
Hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 5/2022/Z31 bylo schváleno
6) Prodej frézy Vari
Vzhledem k tomu, že byla v loňském roce zakoupena nová komunální technika, rozhodli se
zastupitelé nabídnout k odprodeji frézu značky Vari, která se již v současné době nevyužívá. Prodejní
cena je stanovena ve výši 28 000 Kč s možností úpravy ceny dle dohody mezi zájemcem a starostou
městyse Lukov.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej frézy značky Vari z roku 1997 za stanovenou
cenu 28 000 Kč s možností úpravy ceny.
Hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0

Usnesení č. 6/2022/Z31 bylo schváleno
7) Smlouva o zřízení věcného břemene
Starosta předložil písemnou Smlouvu o zřízení věcného břemene Č : ZN-014330065255/001-GPM
na elektrickou přípojku k novostavbě p. Kučery.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene Č : ZN014330065255/001-GPM na elektrickou přípojku k novostavbě p. Kučery v předloženém znění.
Hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 7/2022/Z 31 bylo schváleno
8) Pronájem sklepní kóje č. 4 v chr. bytech
Starosta předložil písemnou žádost manželů Sedláčkových na pronájem sklepní kóje č. 4 v domě s
chráněnými byty.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse schvaluje pronájem sklepní kóje č. 4 v domě s chráněnými
byty manželům Sedláčkovým od 1. 5. 2022 za cenu 500 Kč/rok s tím, že bude uhrazena poměrná
část za rok 2022 ve výši 334 Kč.
Hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 8/2022/Z31 bylo schváleno
9) Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků
Starosta předložil písemné Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z fondu SFŽP na první
etapu revitalizace návsi – oprava ulice od Penzionu U Všetečků po kostel sv. Jiljí. Byla nám přiznána
dotace ve výši 3 544 695,21 Kč z celkové výše investic 4 170 229,66 Kč, což činí 85 %.
Bod č. 9: Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informace ohledně poskytnutí finančních
prostředků z fondu SFŽP.
Bod č. 9/2022/Z31 bylo projednáno
10) Žádost o poskytnutí finanční podpory
Starosta předložil písemnou žádost Linky bezpečí, z.s. o opětovné poskytnutí podpory ve výši 3 000
Kč. Tyto finanční prostředky by byly použity na provoz dětské krizové linky, která je našim občanům
dostupná anonymně, zdarma a nonstop. Vzhledem k tomu, že městys Lukov plánuje v letošním roce
velké výdaje na investice, podporu na Linku bezpečí, z.s. letošní rok poskytovat nebude.
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městyse schvaluje poskytnutí podpory ve výši 3 000 Kč na provoz
dětské krizové linky, která je občanům dostupná anonymně, zdarma a nonstop.
Hlasování: pro - 0, proti - 6, zdrželi se - 1
Usnesení č. 10/2022/Z31 nebylo schváleno
11) Žádost na VPP
Starosta informoval zastupitele, že žádost na VPP si podal pan R. Jászberényi. Během dubna nám
budou poskytnuty informace, zda Úřad práce bude mít finanční prostředky na platy VPP. V případě,
že podpora z ÚP nebude, starosta městyse zaměstná pana R. Jászberényiho na náklady městyse.

Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse schvaluje přijetí pana R. Jászberényiho do pracovního
poměru od 1. 5. 2022 do 31. 10. 2022 a to v případě, že nebude poskytnuta finanční podpora z Úřadu
práce.
Hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 11/2022/Z31 bylo schváleno
12) Různé
a) Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo pro rok 2022
Starosta předložil zastupitelům vypracovanou smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních
služeb v síti ORP Znojmo pro rok 2022.
Usnesení č. 12a): Zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu o příspěvku na spolufinancování
sociálních služeb v síti ORP Znojmo pro rok 2022.
Hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0
Usnesení č. 12a/2022/Z31 bylo schváleno
Starosta nabídl prostor pro diskusi.
V diskusi byly probrány jednotlivé možnosti úpravy v okolí nově vybudovaného fotbalového a
multifunkčního hřiště. Doplnění odpočinkové zóny. Možnost oplocení u dvora Úřadu městyse,
úprava terénu a ev. zatravnění. Rovněž byla prodiskutována možnost rozšíření dětského hřiště o
posilovací stroje nebo workoutové hřiště.
Po projednání všech bodů programu a diskusi Starosta ukončil jednání v 19.38 hod.

V Lukově podepsáno dne 14. 4. 2022
Zapsala:

Vladimíra Hochová ………………………………………………..

Ověřovatelé:

Antonín Plaček ml.………………………………………………………..
Luděk Fiala………………………………………………………..

Starosta:

Marek Langer……………………………………………………..

