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Vážení a milí spoluobčané,
dostává se Vám do rukou zhodnocení funkčního období zastupitelstva
obce za léta 2014–2018.
Do něj jsme vstupovali s představou celé řady změn zejména v oblasti
investičních akcí (rekonstrukce, opravy, nové stavby), mysleli jsme
ale i na ty neinvestiční (webové stránky, InfoKanál, přednášky, kulturní
akce apod). Během uplynulých čtyř let, jsme také museli reagovat
a přednostně řešit věci neplánované. Jednalo se zejména o rekonstrukci
školní kuchyně, opravy střech obecních budov, opravy v ZŠ a MŠ,
dokončení výměny oken a dveří na obecních budovách, opravy
kanalizačních šachet a výměny plynových kotlů v některých obecních
objektech.
Z neinvestičních akcí mi dovolte vzpomenout na tři koncerty vážné hudby,
od kterých jsme přešli k více navštěvovaným vystoupením muzikantů
známých z vysílání TV Šlágr. Uspořádali jsme čtyři cestovatelské
přednášky a dvě výstavy. Spolupodíleli jsme se na pořádání zpívání
u stromečků, vánočního jarmarku, mikulášské besídky a nově zavedené
setkání u svařáku, pořádané obcí, se už stává tradicí.
Podařilo se nám vydat a slavnostně požehnat knihu „Vzpomínka
na domov“ ze života a tvorby místního rodáka pana Jaroslava Střechy.
Prosadili jsme omezení tranzitní kamionové dopravy přes Lukavici.
Zorganizovali jsme zájezd do Nového Města na Moravě na světový pohár
v biatlonu.
Úspěšní jsme byli v získávání dotací na nový územní plán obce, domovní
kompostéry a vybavení pro zásahovou jednotku sboru dobrovolných
hasičů.
V následující části je přehled nejvýznamnějších investičních akcí,
doplněný o tabulku po jednotlivých částech obce a létech realizace.

Přístavba šaten pro všechny sportovce a jeviště
– Sokolovna Lukavice, předpoklad 6.653.000,- Kč

Rekonstrukce školní kuchyně, 3.461.000,- Kč

Rekonstrukce Kulturního domu ve Vlachově, 1.522.000,- Kč

Koupě pozemků pro výstavbu 10 RD v Lukavici, lokalita Šanovská, 1.918.000,- Kč

Rekonstrukce klubovny SDH ve Slavoňově, rozpočet 1.054.000,- Kč

Opravy v MŠ – okna 791.000,- Kč, toaletky 76.000,- Kč formou příspěvku obce k rezervnímu
fondu školy; podlahy, obklady 60.000,- Kč předpokládaný příspěvek k rezervnímu fondu
školy

Opravy komunikací nad potokem, pod nadjezdem Lukavice 628.000,- Kč

Oprava komunikace kolem garáží Lukavice 242.000,- Kč

Rekonstrukce dvou tříd ZŠ 319.000,- Kč

Rekonstrukce čerpací jímky čistírny odpadních vod, 502.000,- Kč

Rekonstrukce obecního úřadu – kanceláře 298.000,- Kč, chodba, toalety 325.000,- Kč

Dokončení výměny oken a dveří víceúčelová budova Lukavice, 337.000,- Kč

Plynofikace tří stavebních parcel ve Slavoňově, 230.000,- Kč

Oprava střechy víceúčelová budova Slavoňov, 176. 000,- Kč

Dokončení výměny oken a dveří KD Slavoňov, 239.000

Oprava střechy MŠ, 150.000,- Kč

Výměna oken v kapli Lukavice, 177.000,- Kč

Plynofikace KD Vlachov, 122.000,- Kč

Opravy v KD Slavoňov – posilovna, 100.000,- Kč

Rekonstrukce pomníku v Lukavici, 90.000,- Kč

Nová autobusová zastávka ve Slavoňově, 63.000,- Kč

Nové vývěsky a plakátovací plochy Lukavice, Vlachov, Slavoňov, 72.000,- Kč

Na těchto výsledcích se podíleli:
Vladimír Velický – starosta obce, radní, zastupitel
Kateřina Obšilová – místostarostka obce, radní, zastupitelka
Vladimír Doubrava – radní, zastupitel
Václav Navrátil – radní, zastupitel,
Viktor Till – radní, zastupitel
Libor Dřevický, zastupitel
Lenka Fričerová, zastupitelka
Jan Hajtmar, zastupitel
Jiří Hampl, zastupitel
Petr Odstrčil, zastupitel
Jiří Pur, zastupitel
Šárka Purová, zastupitelka
Jitka Tillová, zastupitelka
Eva Vysoudilová, zastupitelka
Milada Žváčková, zastupitelka
Zastupitelstvo obce doposud jednalo na 24 zasedáních a 3 poradách, rada
obce na 74 jednáních.
Rok 2015 jsme začínali s 11,5 mil. Kč na účtech a v této chvíli na nich
máme přibližně stejnou částku. Na uvedené akce jsme proinvestovali
celkem 21,5 mil. Kč. Obec není zadlužena ani jinak zatížena půjčkou nebo
úvěrem.
V budoucnu by se obec mimo každodenního provozu měla zaměřit
zejména na opravy obecních budov, chodníků, cyklostezku na květínskou
křižovatku, stavební parcely ve Slavoňově, sakrální památky i nějaké to
nové sportoviště.
Děkuji všem kolegům a jménem zastupitelstva také zaměstnancům obce
i zaměstnancům příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Lukavice za spolupráci.
Poděkování patří i všem spolupracovníkům obce za práci ve svém volném
čase za symbolickou odměnu na dohodu.
Občanům navíc za pochopení, trpělivost a ochotu, které řada akcí
vyžadovala i za zájem, který projevují při zachování tradic.
Spolkům zastoupeným TJ Sokol Lukavice, TJ Sokol Slavoňov, hasičům

z Lukavice, hasičům ze Slavoňova, Mysliveckému spolku Hubert
Slavoňov a Mysliveckému spolku Posázaví Zvole-Lukavice nejen
za sportovní nebo odbornou činnost, ale také za jejich velký přínos
do společenského života v obci.

Laďa Velický

