Obec Lichkov
Zastupitelstvo obce Lichkov
Zápis
z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Lichkov,
konaného dne 1. července 2015, od 18:00 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:
Neomluveni: Zdeněk Brůna (6)
Přizváni:
Hosté:
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Zasedání Zastupitelstva obce Lichkov (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00
hodin starostou obce panem Mgr. Romanem Richtrem („dále jen „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas. Informace o konání
mimořádného zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla zveřejněna na úřední desce
Obecního úřadu Lichkov a současně i na elektronické úřední desce dne 24. června 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, nedostavil se pan Zdeněk Brůna, takže zastupitelstvo je, v souladu s ustanovením §
92, odst. 3 zákona o obcích, usnášeníschopné.
Určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Předsedající navrhl návrhovou komisi – pana Ing. Miloše Prause a pana Jana Faltuse, 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 – pana Ing. Miloše
Prause a pana Jana Faltuse, 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.

6–0–2

Schválení programu:
Program jednání byl zastupitelům rozeslán v pozvánce, a to e-mailem dne 24. června 2015,
v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
1) Zahájení
2) Organizační a majetkové záležitosti obce
a) přestavba vozidla JSDH – Liaz CAS 25 K
3) Informace obce
4) Diskuse
5) Závěr
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Předsedající navrhl, aby k navrženému programu byly doplněny ještě tři body, a to nařízená
dražba víceúčelového areálu v Lichkově, plán činnosti KV na II. pol. 2015 a dále rozpočtová změna
č. 3/2015, vše v rámci Organizačních a majetkových záležitostí obce.
K navrženému a doplněnému programu nebyly vzneseny další návrhy na doplnění, proto
bylo hlasováno. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje navržený a doplněný program
zasedání ZO.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

8–0–0

Plán činnosti kontrolního výboru na II. pol. roku 2015
Plán činnosti kontrolního výboru na II. pol. roku 2015 byl předsedou KV panem Janem
Faltusem zastupitelům předán na počátku zasedání – průběžná kontrola plnění usnesení ZO,
kontrola hydrantové sítě v obci, čerpání PHM a knihy jízd, čerpání dotací za rok 2015.
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 plán činnosti kontrolního výboru na
II. pol. roku 2015 – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.
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Přestavba vozidla JSDH – Liaz CAS 25 K
Žádost o finanční příspěvek na přestavbu vozidla zn. Liaz byla projednávána na ZO dne 19.
prosince 2014 a 17. června 2015, vždy bylo projednání žádosti odročeno. Zasedání ZO bylo svoláno
na základě žádosti pana Jana Faltuse. Předsedající uvedl, že vozidlo bylo dne 15. června 2015 na
pravidelné TP, kterou dostalo pouze na měsíc, opravu řízení provedli zaměstnanci obce pouze za
náhradní díly. Opakovanou TP vozidlo prošlo dne 30. června 2015. Bohužel stále „plave“, je třeba
provést opravu – jízda s vozidlem je nebezpečná. Náklady na opravu jsou předběžně odhadovány na
Kč 20.000,--. Zastupitelům byla e-mailem zaslána aktualizovaná cenová nabídka na opravu vozidla
firmou Čapek v celkové nabídkově ceně do Kč 178.000,-- - dle přílohy, nádrž vozidla by nebyla
zvětšována, pouze vyměňována a došlo by ke sdružení nádrže na vodu a pěnu. Předsedající uvedl,
že by bylo vhodné nejprve provést opravu přední nápravy, aby jízda s vozidlem byla bezpečná,
případně provést výměnu nádrže dle nabídky a další opravy. Vše by stálo cca Kč 100.000,-- a bylo
by možno výměnu nádrže financovat ze schválené dotace. Předsedající se dále dotazoval na
konkrétní body cenové nabídky.
Pan Jan Faltus podrobně představil zamýšlenou opravu a její financování. Peníze byly
přislíbeny z prodeje Movana a železného šrotu.
Pan Ing. Miloš Praus uvedl, že je třeba přesně dodržet podmínky poskytnuté účelové dotace,
jinak hrozí vracení dotace.
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Pan Jaroslav Merta se dotázal v jakém stádiu je zjišťování možné přestavby přes povolení
Městského úřadu v Králíkách, dle zápisu z předešlého zasedání ZO – pan Jan Faltus uvedl, že je
třeba doložit výkresovou dokumentaci, která není k dispozici. Pan Merta uvedl, že by bylo
vhodnější použít peníze z prodeje Movana na běžnou údržbu, případně na opravy. Pokud dojde k
navýšení ceny opravy nápravy nad Kč 20.000,-- jistě bude tato oprava obcí dofinancována, neboť je
třeba, aby vozidlo bylo v prvé řadě funkční a jeho provoz bezpečný. Domnívá se, že žádost o dotaci
byla podána předčasně, jelikož nebyly zjištěny všechny podmínky a povolení k přestavbě nádrže a
nyní jsme tlačeni termínem jejího využití. A zvýšení kapacity nádrže o 400 l mu nepřijde jako
zásadní, spíše se měla žádat dotace na jiná vylepšení vozidla. Vzhledem k již přidělené dotaci by
navrhoval provést dle předložené nabídky opravy hasičského automobilu pouze výměnu nádrže, což
by mělo stát celkem Kč 80.000,--. Další požadovaná vylepšení by neprováděl, je pravděpodobné, že
udržení řádného technického stavu vozidla Liaz bude stát více než odhadovaných Kč 20.000,- Kč.
Paní Alexandra Stejskalová uvedla, že souhlasí s názorem pana Merty, tedy opravit vozidlo
a potom se věnovat přestavbám, případně opravám. Má obavu, že plánovaná částka by nebyla
konečná.
Pan František Faltus uvedl, že v rámci požadované částky Kč 180.000,-- je třeba nejprve
provést opravu nápravy a potom provést výměnu nádrže a opravy vozidla až do výše schválené
částky. Mluvilo se o prodeji Mována, o penězích za šrot, o dotaci, obec do toho prakticky nic nedá.
Pokud se výměna nádrže nebude dělat, dotace se vrátí, nelze ji použít na nic jiného. Limit dát do Kč
177.000,-- a nelze jej překročit.
Pan Jaroslav Merta opětovně uvedl, že je pro provedení opravy nápravy a využití dotace
v rámci výměny nádrže.
Pan Jan Faltus uvedl, že pokud se peníze neinvestují do vozidla, budou rozpuštěny
v rozpočtu a jednotka o peníze přijde. Je pro, když se pojede do Havlíčkova Brodu, aby se udělalo
co nejvíc.
Pan Stanislav Moravec uvedl, že se peníze dávaly do Peugeota, přívěsného vozíku a
poplatků za sepsání smlouvy.
Pan Stanislav Faltus uvedl, že peníze z prodeje Movana, případně z Tatry, byly přislíbeny na
opravy, stejně tak ze šrotu. Peníze z prodeje by měly být použity na opravu.
Předsedající uvedl, že částka na opravu přední nápravy je odhadována ve výši Kč 20.000,--,
výměna nádrže s prací ve výši Kč 80.000,--, proto navrhl usnesení ve znění: „Zastupitelstvo obce
Lichkov schvaluje příspěvek na výměnu nádrže a opravu přední nápravy vozidla JSDH – Liaz CAS
25 K ve výši Kč 100.000,-- včetně dotace Pak“.
Pan Stanislav Faltus uvedl, že Kč 20.000,-- na opravu přední nápravy nebude stačit.
Pan Jan Faltus uvedl, že částka ve výši Kč 20.000,-- na opravu přední nápravy je
nedostačující, vznesl protinávrh usnesení ve znění: „Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje
příspěvek na výměnu nádrže a opravu přední nápravy vozidla JSDH – Liaz CAS 25 K ve výši Kč
120.000,-- včetně dotace Pak“.
Návrhy na doplnění ani jiná vyjádření nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno, nejprve o
protinávrhu pana Jana Faltuse. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným
hostům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje příspěvek na výměnu nádrže a opravu
přední nápravy vozidla JSDH – Liaz CAS 25 K ve výši Kč 120.000,-- včetně dotace Pak.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
4–3–1
Usnesení nebylo schváleno, proto bylo přistoupeno k hlasování o návrhu předsedajícího.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje příspěvek na výměnu nádrže a opravu
přední nápravy vozidla JSDH – Liaz CAS 25 K ve výši Kč 100.000,-- včetně dotace Pak.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
3–4–1
Usnesení nebylo schváleno.
Vzhledem k tomu, že žádné z navržených usnesení nebylo schváleno, bude tato věc
opětovně projednávána na dalším zasedání ZO.

Rozpočtová změna č. 3/2015
Rozpočtová změna byla zastupitelům zaslána e-mailem dne 1. července 2015 a současně
předána na počátku zasedání ZO. Jedná se o zohlednění provedené opravy traktoru v ceně Kč
107.000,--. Oprava byla prováděna v dílnách pana Šulce v Mladkově, původně šlo pouze o
generální opravu elektroinstalace, ale když se sundala kabina tak se zjistilo, že je třeba opravit další
věci – vše dle informací obce z minulého zasedání ZO, oprava trvala téměř tři týdny. Montáž
prováděli většinou zaměstnanci obce osobně. Fakturováno bylo pouze 78 hodin práce (elektro,
stříkání, odborné práce) a dále pronájem prostor dílny. Další položkou je na minulém zasedání
schválený příspěvek do výměnného fondu knihoven ve výši Kč 1.048,-- a dále mzdy – dotace od
ÚP – původně bylo rozpočtováno dle pravidel ÚP z roku 2014, ale pro rok 2015 jsou pravidla jiná.
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 rozpočtovou změnu č. 3/2015 – dle
přílohy.
1
A

2
A

3
A

4
A

5
A

6
-

7
A

8
A

9
A

Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.
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Dražba víceúčelového areálu Lichkov
Exekutorský úřad Praha 9, soudní exekutor JUDr. Milan Usnul vydal usnesení pod sp. zn.
098 EX 01765/05-206, ze dne 3. prosince 2013, jehož předmětem je dražební vyhláška s předměty
dražby, kterými jsou nemovitosti zapsané na LV č. 249 pro obec a katastrální území Lichkov, vše
ve vlastnictví Františka Urbana, bytem Lanškroun – dle usnesení. Usnesením téhož exekutora ze
dne 23. června 2015 je dražba nařízena na 23. července 2015, v sídle exekutorského úřadu. Nejnižší
podání činí Kč 2.133.333,--, jistota ve výši Kč 500.000,--. Dražba je veřejná. Podklady byly
zastupitelům zaslány e-mailem dne 24. června 2015.
Cena je výhodná, ale obec by se zcela vydala z peněz, je třeba areál zabezpečit a sanovat, na
což by již peníze nebyly. Dotace není jistá. Zváží se možnost koupě části pozemků od případného
nového majitele.
„Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí dražbu víceúčelového areálu Lichkov - starosta
se zúčastní dražby“.
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Informace obce
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

poděkování členům SDH Lichkov za pěknou akci k oslavě výročí 130 let založení SDH v obci
VIS Hradec Králové byl informován o odsouhlasení vybudování obslužné lávky na ČOV –
bude nás kontaktovat Stavební huť Slatiňany ve věci možného provedení
ve dnech 8. – 10. července 2015 proběhne výměna oken na čp. 16
průzkum trhu – bylo poptáno několik firem ve věci nacenění výměny dveří a okna na čp. 16 –
podání nabídek do 15. července 2015 včetně
bleskosvod na restauraci U nádraží – výkopové práce jsou prováděny zaměstnanci obce –
zhotoviteli byl zaslán návrh textu Smlouvy o dílo – předpoklad ukončení prací do konce měsíce
července 2015 (14 dnů na objednání nerezových součástí)
oprava VO – výměna a posunutí sloupu VO z parcely Šplíchalových na obecní parcelu
monitorování kvality ovzduší ve venkovském prostředí – možnost až 3 místa
23.6.2015 – valná hromada Sdružení obcí Orlicko – příspěvek Kč 10.000,-- na výročí SDH,
dotace IROP – všechno je problém, maximální administrativa, dotace Pak – drobné sakrální
stavby dostat na kartu majetku – budou se opakovat
26.6.2015 se v Králíkách konala správní rada OPS KS – končí udržitelnost projektu
Červenovodské sedlo, doplácí se úvěry, zvažuje se doplacení všech úvěrů – ušetřilo by se na
úrocích – požadavek do rozpočtu na 2016
11. a 12. července 2015 projede přes Lichkov RETRO PRAGUE HISTORIC RALLY, dne 11.
bude průjezdní kontrola před OÚ s plněním úkolu
nedoplatky vůči obci – pokles od minulého ZO, jsou uzavírány dohody o uznání závazku se
splátkovým kalendářem – většinou je hrazeno, v případě neplnění dojde k uzavírce vody – již
jsou připraveny dvě oznámení k uzavírce vody.

Diskuse
Pan Jaroslav Merta se dotázal, zda montáž hromosvodu na restauraci nezasáhne do záruky
pana Lišky – montáž bude ve spolupráci s firmou Liška. Dále se dotázal, zda jsou vyčísleny náklady
firmy pana Lišky na pomoc při montáží bleskosvodu na restauraci – prozatím nebylo řešeno,
původně byla plánována montáž hromosvodu souběžně s opravou střešní krytiny, bohužel se
zdrželo vyhotovení projektu na bleskosvod.
Pan František Faltus poděkoval účast a za pomoc při oslavě 130 let SDH Lichkov.

Výsledky projednání mimořádného zastupitelstva obce
na zasedání dne 1. července 2015:
Č.j.: 60/15 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na II.
pol. roku 2015 – dle přílohy.
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5

6
-

7
A

8
A

9
A

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

8–0–0

Č.j.: 61/15 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje příspěvek na výměnu nádrže a opravu
přední nápravy vozidla JSDH – Liaz CAS 25 K ve výši Kč 120.000,-- včetně dotace.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
4–3–1
Usnesení nebylo schváleno.
Č.j.: 62/15 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje příspěvek na výměnu nádrže a opravu
přední nápravy vozidla JSDH – Liaz CAS 25 K ve výši Kč 100.000,-- včetně dotace.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
3–4–1
Usnesení nebylo schváleno.
Č.j.: 63/15 - Zastupitelstvo obce Lichkov schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2015 – dle přílohy.
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Legenda: A – pro, N – proti, Z – zdržel se

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo schváleno.

8–0–0

Zastupitelstvo obce Lichkov bere na vědomí dražbu víceúčelového areálu Lichkov starosta se zúčastní dražby.
Příští zasedání zastupitelstva se koná ve středu, dne 9. září 2015 od 18:00 hodiny.
Předsedající si vyhrazuje právo na změnu termínu. Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva
v 19:25 hodin téhož dne.
Přílohy zápisu:
Písemná příprava na zasedání ZO a podklady k jednotlivým usnesením. Veškeré přílohy
jsou uloženy na OÚ Lichkov, dostupné na vyžádání.
Zápis byl vyhotoven dne 3. července 2015.
Zapisovatel:
Stanislav Moravec

Ověřovatel zápisu:
Ing. Miloš Praus

Místostarosta obce:
Stanislav Moravec

Přepsal:
Mgr. Roman Richtr
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Ověřovatel zápisu:
Jan Faltus
Starosta obce:
Mgr. Roman Richtr

