Obec Lichkov
Zastupitelstvo obce Lichkov
Zápis
z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Lichkov,
konaného dne 11. března 2015, od 17:00 hodin v budově OÚ Lichkov.
Přítomni:

Mgr. Roman Richtr (1), Stanislav Moravec (2), František Faltus (3), Jaroslav
Merta (4), Stanislav Faltus (5), Jan Faltus (7), Ing. Miloš Praus (8) a Alexandra
Stejskalová (9)
Omluveni:
Zdeněk Brůna (6)
Neomluveni: Přizváni:
Hosté:
2 občani obce

Zasedání Zastupitelstva obce Lichkov (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 17:00 hodin starostou obce panem Mgr. Romanem Richtrem („dále jen „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas. Informace o
konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla zveřejněna na úřední
desce Obecního úřadu Lichkov a současně i na elektronické úřední desce dne 4. března 2015 a
je zveřejněna i po dobu konání zastupitelstva, tedy v souladu se zákonem, nejméně 7 dnů před
zasedáním.
Předsedající schůze konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno celkem osm členů
zastupitelstva, omluvil se pan Zdeněk Brůna z důvodu nemoci, takže zastupitelstvo je,
v souladu s ustanovením § 92, odst. 3 zákona o obcích, usnášeníschopné.
Určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl návrhovou komisi – paní Alexandru Stejskalovou a pana Ing.
Miloše Prause, kteří budou současně ověřovateli zápisu a zapisovatele pana Stanislava
Moravce.
Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov určuje návrhovou komisi – paní
Alexandru Stejskalovou a pana Ing. Miloše Prause, kteří budou současně ověřovateli
zápisu a zapisovatele pana Stanislava Moravce.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.
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Schválení programu:
Program jednání byl zastupitelům rozeslán v pozvánce, a to e-mailem dne 4. března
2015, v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
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1) Zahájení
a) kontrola plnění usnesení
2) Organizační a majetkové záležitosti obce
a) prodej vozidla Opel Movano
3) Informace obce
4) Diskuse
5) Závěr
K navrženému programu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění, proto bylo
hlasováno. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje navržený program zasedání OZ.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.
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Kontrola plnění usnesení
Předseda kontrolního výboru pan Jan Faltus provedl kontrolu plnění usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva, ze dne 12. února 2015. Přijatá usnesení byla splněna.
Usnesení č. 07/14 a 08/14 – cestovní náhrady - neschváleno, bude předmětem jednání na
řádném zasedání dne 15. dubna 2015, usnesení č. 12/15 – žádost o poskytnutí finančních
prostředků pro ZUŠ Králíky – neschváleno, původně mělo být předmětem jednání na řádném
zasedání dne 15. dubna 2015, ale vzhledem k novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, byla žádost vrácena žadateli, neboť nesplňovala náležitosti
dané zákonem.
Prodej vozidla Opel Movano
Zastupitelstvo obce Lichkov, na svém řádném zasedání dne 12. února 2015, přijalo
usnesení č. 20/15 – podnikatelský záměr obce – výběrové řízení na prodej vozidla Opel
Movano, jenž je v majetku Obce Lichkov.
Podnikatelský záměr byl řádně zveřejněn a vyvěšen na úřední desce i na elektronické
úřední desce obce, a to od 16. února 2015 do 4. března 2015 včetně. Doručeny byly celkem tři
nabídky – viz zápis z výběrového řízení. Výběrová komise posoudila nabídky a učinila tento
závěr: „Výběrová komise navrhuje, aby Zastupitelstvo obce Lichkov, na svém zasedání,
schválilo prodej vozidla zn. Opel, typ Movano 2,5 D J9AED5, nejvyšší nabídce, kterou je
nabídka poř. č. 2, účastníka: Obec Doloplazy, IČO 00288195, Doloplazy čp. 15, psč. 798 26 –
pošta Nezamyslice, s nabídkovou cenou ve výši Kč 100.100,--. Dále navrhuje, aby starosta
obce, s výhercem výběrového řízení, uzavřel kupní smlouvu. Podpis smlouvy po připsání
finančních prostředků na účet obce. V případě odstoupení výherce od nabídky nebo od
smlouvy, prodej dalším zájemcům dle pořadí“. Zápis z výběrového řízení byl zastupitelům
zaslán e-mailem dne 4. března 2015. Předsedající dále uvedl, že do vozidla byl nedávno
namontován nový akumulátor. Dle 19. března 2015 na vozidle končí STK. Tato je objednána,
vozidlo se bude prodávat po STK.
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Pan Ing. Miloš Praus se dotázal, kdo bude hradit náklady na evidenční prohlídku a
případné náklady na opravu vozidla před STK. Předsedající uvedl, že jak STK, tak i ME
uhradí obec, a to včetně případné opravy. Náklady na evidenční prohlídku ponese kupující.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje prodej vozidla zn. Opel, typ
Movano 2,5 D J9AED5, Obci Doloplazy, IČO 00288195, Doloplazy čp. 15, psč. 798 26 –
pošta Nezamyslice, za prodejní cenu ve výši Kč 100.100,-- a pověřuje starostu obce k
uzavření kupní smlouvy; podpis smlouvy po připsání finančních prostředků na účet
obce; v případě odstoupení výherce od nabídky nebo od smlouvy, prodej dalším
zájemcům dle pořadí.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.
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Informace obce
•

•

•

•
•
•

•

Dne 4. března 2015 proběhlo výběrové řízení na pronájem restaurace „U nádraží“ –
vítězem se stal pan MV, dne 9. března 2015 byla sepsána nájemní smlouva, téhož dne
převzal restauraci, předpokládá otevření provozovny na přelomu měsíců března a dubna
2015
Dne 28. února 2015 skončila smlouva s Úřadem práce a zaměstnanci obce na VPP jsou
od 1. března 2015 opětovně evidováni na ÚP. Předpoklad opětovného přijetí v měsíci
dubnu 2015 – čtyři zaměstnanci
Dne 20. února 2015 vstoupil v účinnost zákon č. 24/2015 Sb., kterým byl novelizován
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Na základě této
novely byly starostou vráceny všechny žádosti o finanční příspěvky, a to ZUŠ Králíky,
Orlickoústecká nemocnice a Kočičí útulek na Vysočině, všechny z důvodu nesplnění
náležitostí daných zákonem
Zřízení ještě jednoho sběrného hnízda na separovaný odpad v dolní části obce (předběžně
u přečerpávačky č. 1)
Posezení k oslavě MDŽ – poděkování účinkujícím a všem pořadatelům a zúčastněným za
pěknou akci – velká návštěvnost i z okolních obcí, kladné ohlasy
Dne 10. března 2015 byla obci, občanským sdružením „Sdružení přátel školy LIšKA“,
uhrazena bezúročná návratná půjčka ve výši Kč 140.000,--, dle smlouvy ze dne 3. března
2014
Ve dnech 3. a 4. dubna 2015 se bude na sále v Lichkově konat jarní výstava. Srdečně
zvou pořadatelé a Obec Lichkov.
Diskuse

•

pan JK učinil dotaz na možnost očištění meze pod tratí od třech mostů, kolem paní M –
vegetace zasahuje do vozovky – bude zjištěn majitel, v případě vlastnictví obce, provede
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očištění obec, během léta 2015 provede JSDH obce očištění průjezdního profilu na všech
místních komunikacích z důvodu bezproblémového příjezdu k možnému zásahu; dále
učinil dotaz na možnost odvodnění nové komunikace od ev. č. 15 k ČOV – voda teče
přes vozovku – problém, nový asfaltový potah, řešením by byl překop nebo protlak; dále
učinil dotaz na zaměstnance obce – budou opět v dubnu, po schválení ze strany Úřadu
práce ČR; dále vznesl připomínku k dětskému dni – karnevalu, nelíbí se mu podávání
alkoholu před dětmi, nedostatečné hlídání dětí, hudba – vysvětlení podal pan František
Faltus.
Výsledky projednání mimořádného zastupitelstva obce
na zasedání dne 11. března 2015:
Č.j.: 24/15 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje prodej vozidla zn. Opel, typ Movano
2,5 D J9AED5, Obci Doloplazy, IČO 00288195, Doloplazy čp. 15, psč. 798 26 – pošta
Nezamyslice, za prodejní cenu ve výši Kč 100.100,-- a pověřuje starostu obce k uzavření
kupní smlouvy; podpis smlouvy po připsání finančních prostředků na účet obce;
v případě odstoupení výherce od nabídky nebo od smlouvy, prodej dalším zájemcům dle
pořadí.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.
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Příští zasedání zastupitelstva se koná ve středu, dne 15. dubna 2015 od 18:00 hodiny.
Předsedající si vyhrazuje právo na změnu termínu.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17:35 hodin téhož dne.
Přílohy zápisu:
1) písemná příprava na zasedání OZ
2) zápis z výběrového řízení
Veškeré přílohy jsou uloženy na OÚ Lichkov, dostupné na vyžádání.
Zápis byl vyhotoven dne 12. března 2015.
Zapisovatel:
Stanislav Moravec

Ověřovatel zápisu:
Alexandra Stejskalová

Ověřovatel zápisu:
Ing. Miloš Praus

Přepsal:
Mgr. Roman Richtr
Místostarosta obce:
Stanislav Moravec

Starosta obce:
Mgr. Roman Richtr

4

